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A.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot  specyfikacji technicznej (ST) 

Niniejsza dokumentacja techniczna pt.: Budowa zbiornika małej retencji  „CZAJKI” zastała 

wykonana w Biurze Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa „Bipromel” Sp. z o.o. 

Warszawa w Pracowni Budownictwa Wodnego i Melioracji w 2015 r.  Dokumentację wykonano 

zgodnie z umową nr GP 272.2.2015 z dnia 19.03.015r. zawartą z Gminą Kraśniczyn. 

 Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję 

Lp.  Wyszczególnienie Jednostka Ilość 
1 Klasa budowli - IV 
2 Lokalizacja zapory czołowej w km cieku „Milutka” km 2+543 
3 Powierzchnia zlewni cieku „Milutka”, w przekroju zapory czołowej km2 27,5 

4 Normalny poziom piętrzenia NPP na zbiorniku 
MaxPP= Nad PP na zbiorniku 

m npm 
m npm 

199,5 
200,00 

5 Pojemność zbiornika przy MaxPP tys. m3 341,8 

6 Pow. zalewu zbiornika przy MaxPP ha 21,26 
7 Średnia głębokość wody w zbiorniku przy NPP m 1,50 
8 Parametry zapory czołowej zbiornika: 

 - nachylenie skarpy odwodnej 
 - nachylenie skarpy odpowietrznej 
 - szerokość korony zapory 
 - rzędna korony 
 - długość zapory 

 
1:n 
1:n 
m 

m npm 
m 

 
1:3 

1:2÷1:3 
6,0 

201,00 
138 

9 Upust wieżowy: 
 - rzędna korony przelewu 
 - długość korony przelewu 

 
m npm 

m 

 
199,50 
16,5 

10 Leżak: 
 - wysokość 
 - szerokość 
 - długość  

 
m 
m 
m 

 
2,55 
2,71 
17,5 

11 Spust denny śr. 0,8m szt. 2 
12 Wysokość piętrzenia m 3,2 
13 Przepływ wymiarujący sztolnię Qo=1,5 x Qk m3/s 20,97 
14 Przepływy charakterystyczne: 

 - średni roczny SQ 
 - średni wysoki SWWQ 
 - najdłużej trwający NTQ 

 
m3/s 
m3/s 
m3/s 

 
0,147 
2,43 
0,123 

15 Przepływy maksymalne: 
 - Q 0,5%(przepływ kontrolny) Qk 
 - Q 1% (przepływ miarodajny Qm) 
 - Q 10% (przepływ budowlany Qb) 

 
m3/s 
m3/s 
m3/s 

 
13,97 
12,05 
5,35 
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1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 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 wykonanie prac. 
1.4. Określenia podstawowe.  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.2. dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.4.3. Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4.  laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót. 
1.4.5. materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
1.4.6. niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi wału, zapory lub 
drogi. 
1.4.7. odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.4.8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Inżynier uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzorująca zgodność 
wykonania inwestycji z projektem, obowiązującymi przepisami, normami i obowiązującym prawem budowlanym. 
1.4.9. plecenie Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
1.4.10. Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.11. przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja prac projektowych. 
1.4.12. rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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 - także 
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.  
1.4.19. 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 późno 
zm.).  
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1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 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.  
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 Inwestorskiego - 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 późno 
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 współzależność 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 
(HO)", 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 
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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, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
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 trasy oraz 
reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SA. 
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 ST 
Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 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 Inwestorskiego, 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 ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST 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 cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem 
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
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 ruchu. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
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. 
Pozostałe warunki jak w pkt. a. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
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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 skażenia, 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: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy przeciwpożarowe. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednocześnie 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 Inwestorskiego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcie robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 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 wyposażenia na i 
z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 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 Inwestorskiego.  
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 zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, 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. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budowla i jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 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 Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót.  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 
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 Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 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. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod wzglądem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
2.5. 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 Inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
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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 ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Projekt przewiduje zastosowanie następującego sprzętu : 
 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Zastosowane środki transportowe nie mogą niszczyć 
nawierzchni dróg. W przypadku występowania takiego zjawiska, koszty naprawy i przywrócenia do stanu pierwotnego w 
całości pokrywa wykonawca robót. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. 
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 Inwestorskiego, 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 technologiczny wykonania inwestycji i organizacji budowy  
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 projektową, wymaganiami ST. 
PZJ., projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną 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 ST, a także 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 JAKO ŚCI 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, ST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz z 

oznakowaniem robót,  
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− 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 także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
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, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 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 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 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 ST, 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 ST 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 ST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
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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: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi ST.  

3. 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 ST, 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 
[1] Dziennik 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 ST.  
[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,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne,  
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g) 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 wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego 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 Inwestorskiego.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są  w poszczególnych ST szczegółowych specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach.  
Jednostki obmiaru powinny zgodnie 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 
Inwestorskiego. 
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. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym obmiarem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
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 Inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego. 
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 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 Inwestorskiego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego 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 
Inwestorskiego 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 
SA. 
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 niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 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 ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 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 sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 

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

- ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,  
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
- rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 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. 
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 ST i dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

Wykonanie zbiornika wodnego - izolacja bentonitowa

https://hurtland.eu/o/mata-bentonitowa/



Budowa zbiornika małej retencji  „CZAJKI” 
 

 16 

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

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne A.00. 
Koszty dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w A.00. obejmuje wszystkie warunki 
określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pokrywa Wykonawca i obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorem Nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień w miarę postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł,  
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późno 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 dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późno zm.).  
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno zm.).  
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  
− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. –Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229). 
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 B.00 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

B.00.01 ROBOTY  POMIAROWE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie robót geodezyjnych na budowie. 
1.2. Zastosowanie ST 
Jako część dokumentów przetargowych  Specyfikacja Techniczna będzie brana pod uwagę i interpretowana między innymi 
przy zamawianiu i wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 1. Część ogólna. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 2. Materiały. 
2.2. Materiały do wykonania 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych według zasad niniejszej ST są: 

- słupki betonowe, 
- pale i paliki drewniane, 
- rury metalowe, 
- bądź inne materiały akceptowane przez Inżyniera. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie 
punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do 
stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m. 
Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
3. SPRZĘT 
 3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysoko ściowych 
Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 

- teodolity, 
- niwelatory, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy 
- lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE.  
4.2. Transport materiałów 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE. pkt 5. Wykonanie robót. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
5.2. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli) 
Zgodnie z Warunkami Kontraktu. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaże Wykonawcy odpowiednią liczbę stałych 
punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej, aby umożliwi ć mu wykonanie prac związanych z wytyczaniem. 
5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 
W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez Inżyniera, 
Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych poziomych i 
wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. 
Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inżyniera projekt osnowy roboczej poziomej i wysokościowej oraz 
system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące warunki: 

a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio 
zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250 m, a każdy punkt powinien być oznaczony 
w sposób zatwierdzony przez Inżyniera tak aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania, 
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c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być zgodne 
z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGiK) i G-3.2 
(Pomiary realizacyjne GUGiK). 

5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe 
Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez Inżyniera 
zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach 
i wskazaniach  GUGiK. 
5.5. Wyznaczenie punktów na osiach 
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy modernizacyjnej w zgodności z Dokumentacją Projektową w oparciu o osnowy 
wymienione w pkt. 5.1.1.15.1.2. 
Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczeń nie powinny być przesunięte więcej niż o 10 cm w stosunku 
do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do rzędnych projektu. 
W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone Wykonawca jest zobowiązany do korekty osi trasy odnosząc się 
do istniejących budowli inżynierskich, po uzyskaniu zgody Inżyniera. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległościach zależnych od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 500 m na odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy 
powinno być zaakceptowane przez Inżyniera. 
5.6. Wyznaczanie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych) 
Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy nasypu oraz krawędzi 
przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. 
Do wyznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 
Odległości między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy modernizacyjnej. Odległość ta 
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. 
Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach poprzecznych (t. zw. 
profilowanie przekrojów poprzecznych) powinno być wykonane w zgodności z Dokumentacją Projektową oraz w innych 
dodatkowych punktach akceptowanych przez Inżyniera, lecz nie rzadziej niż co 25 m. 
5.7. Wyznaczanie położenia obiektów 
Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie - zgodnie z Dokumentacją Projektową, poprzez: 

- wytyczenie osi obiektu, 
- wytyczenie punktów określających kontur obiektu. 

5.8. Zakończenie robót 
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inżynierowi dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych i 
przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE. pkt 6.  Kontrola jakości robót.Kontrolę 
osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o 
stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inżyniera. Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy 
wykonywać przed rozpoczęciem większych robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 
Kontrole wytyczenia osi trasy modernizacyjnej, wyznaczenia nasypów, wykopów i obiektów należy przeprowadzić w 
odniesieniu do wymagań punktów 5.1.4; 5.1.5 i 5.1.6. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) trasy modernizacyjnej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE. pkt 8. Odbiór robót. 
8.2. Sposób odbioru robót 
Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inżynierowi powinien zawierać niezbędne szkice 
wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9.1. Ustalenia ogólne. 
Płaci się za 1m wytyczonej trasy. Cena 1 m (metra) trasy wału obejmuje: 

- wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, zgodnie z 
pkt. 5.1.5, 
- wyznaczenie konturów obiektów regulacyjnych zgodnie z pkt 5.1.6, 
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
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- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie 
- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno-wysokościowych. 
- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne. 
- transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur 
metalowych, prętów stalowych, farby itp.) 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  

1. PN-B-02356 – Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z 
betonu. 

2. Instrukcja Techniczna G-3 – Geodezyjna obsługa Inwestycji. Katalog znaków i urządzeń pomiarowo-
kontrolnych. 

3. Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
4. Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa, 1979 
5. Instrukcja techniczna G-l.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 
6. Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
7. Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
8. Wytyczne techniczne G-3.2  Pomiary realizacyjne. GUGiK, 1983 
9. Wytyczne techniczne G-3. l  Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 
10. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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B.00.02 PLACE I DROGI  O NAWIERZCHNI Z PŁYT ŻELBETOWYCH 

1. Wstęp 
 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem dróg o nawierzchni z płyt żelbetowych. 
 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie l. l. 
 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem dróg z płyt żelbetowych.  
a) roboty przygotowawcze (korytowanie, podbudowy, podsypki), 
b) roboty ziemne, 
c) roboty nawierzchniowe, 
d) rozebranie dróg. 
 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST A.00 
„Wymagania ogólne" pkt 1. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
1.5.1 Wymagania szczegółowe 
Trasa drogi tymczasowej powinna być zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Materiały  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST A.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 Materiały do wykonania dróg o nawierzchni z płyt żelbetowych. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu dróg o nawierzchni z płyt żelbetowych (typu MON oraz IOMB) są: 
- grunty do wykonania robót ziemnych w nasypach, 
- prefabrykowane płyty drogowe żelbetowe, 
- kruszywa na podsypkę. 
2.2.1. Grunty 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową do budowy nasypów dróg tymczasowych zostaną użyte grunty uzyskane z wykopów. 
Wykonawca jest zobowiązany do wbudowania jedynie gruntów przydatnych do budowy 
nasypów, zgodnie z Dokumentacją Projektową i spełniających wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01. 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST. „Wykonanie nasypów". 
2.2.2. Prefabrykowane płyty drogowe żelbetowe 
Nawierzchnię dróg należy wykonywać z płyt drogowych żelbetowych pełnych lub wielootworowych o gwarantowanej 
jakości, spełniających wymagania normy BN-80/6775-03/01. Dobór typu prefabrykatu w dostosowaniu do przewidywanego 
przez Wykonawcę dopuszczalnego obciążenia. 
2.2.3. Kruszywo na podsypkę 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712. Na podsypkę stosuje 
się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę nie może 
przekraczać 3%. Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712. 

3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 Sprzęt do wykonania dróg o nawierzchni z płyt żelbetowych 
Do wykonania dróg tymczasowych o nawierzchni z płyt żelbetowych należy stosować sprzęt: 
- spycharki, 
- równiarki, 
- koparki, 
- walce wibracyjne gładkie. 
- dźwigi. 

4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
2. Transport materiałów 
Transport materiałów stosowanych do wykonania dróg o nawierzchni z płyt betonowych o nawierzchni z płyt żelbetowych 
powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta w sposób dostosowany do wymagań przepisów ruchu 
drogowego, zapewniający bezpieczeństwo ładunku. 
 

5. Wykonanie robót 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Zakres wykonania robót 
 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do właściwych robót należy wykonać: 
- prace pomiarowe,  
- ewentualne usunięcie drzew i krzaków, 
- zdjęcie humusu. 
Wykonanie tych robót wg jednostek obmiarowych ww. specyfikacji. 
Trasa drogi powinna być przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. 
5.3 Koryto 
Koryto o głębokości 15 cm  
5.4. Przygotowanie podłoża  
Jeśli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to na podłożu z gruntu niewysadzinowego można bezpośrednio układać 
nawierzchnię z płyt betonowych lub żelbetowych. Jeżeli w podłożu występują grunty wątpliwe bądź wysadzinowe, 
nawierzchnię z płyt należy układać na podsypce piaskowej. Podłoże należy zagęszczać przy zachowaniu wilgotności 
optymalnej zagęszczanego gruntu, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia I

s 
≥ 0,97. 

5.5. Wykonanie podsypki  
Podsypka pod nawierzchnię powinna być wykonana z piasku odpowiadającego wymaganiom punktu 2.2.3 niniejszej SST.  
Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie 
stanowi inaczej, to grubość podsypki nie powinna być mniejsza niż 10 cm na podłożu z gruntów wątpliwych i nie mniejsza 
niż 20 cm na podłożu z gruntów wysadzinowych.  
Piasek do wykonania podsypki powinien być rozłożony w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki, w sposób 
zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
Zagęszczenie podsypki należy przeprowadzać bezpośrednio po rozłożeniu. Zagęszczenie należy wykonywać przy 
zachowaniu optymalnej wilgotności zagęszczanego piasku, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia I

s 
≥ 1,00. 

5.6. Układanie nawierzchni 
Nawierzchnia z płyt żelbetowych może być wykonana w układzie pasowym lub płatowym. Nawierzchnię dróg należy 
układać z płyt żelbetowych spełniających wymogi zawarte w pkt 2.2.2. Płyty uszkodzone, pęknięte, z odkrytym zbrojeniem 
nie mogą być stosowane i w przypadku ich  ułożenia Wykonawca wymieni je na własny koszt. Dobór płyt w dostosowaniu 
do przewidywanych obciążeń przeprowadzi Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, 
maksymalne spadki podłużne winny być < 10%.  Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych na uprzednio przygotowanym 
podłożu może się odbywać bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą żurawi 
samochodowych lub samojezdnych. Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża 
(podłoża gruntowego lub podsypki). Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej 
niż 5 mm. 
Przy układaniu nawierzchni z płyt betonowych, należy stosować wypełnienie spoin i otworów w płytach przez zamulanie 
piaskiem na pełną grubość płyty. Materiał  do wypełnienia otworów w płytach musi spełniać wymogi jak dla podsypki 
piaskowej. 
5.7. Odwodnienie 
Przy konfiguracji terenu wykluczającej naturalne odwodnienie drogi należy wykonać rowy odwadniające o szerokości dna 
0.5 m, nachyleniu skarp l :1.5, minimalnym spadku podłużnym I > 0.5‰ z odprowadzeniem do naturalnych odbiorników. 
5.8. Rozbiórka drogi z płyt żelbetowych 
W ramach rozbiórki należy wykonać: 

- demontaż płyt drogowych z odwozem na składowisko materiałów Wykonawcy, 
- zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
- zasypanie rowów odwadniających, 
- rozścielenie uprzednio zdjętego humusu, 
- obsiew powierzchni mieszanką traw, 
- uporządkowanie terenu. 

6. Kontrola jako ści robót 
6.l. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Kontrola materiałów 
Przed wykonaniem robót należy sprawdzić czy materiały przeznaczone do budowy dróg tymczasowych odpowiadają 
wymaganiom podanym w pkt 2.2. l - 2.2.5 niniejszej ST. 
6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 
6.3.1. Roboty ziemne 
Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową na podstawie oględzin i 
pomiarów. 
6.3.3. Odwodnienie 
Kontrola polega na sprawdzeniu wymiarów poprzecznych rowów oraz na pomiarach spadków podłużnych i ocenie 
możliwości odprowadzenia wód do odbiornika. 
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6.4. Pomiary cech geometrycznych 
Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywać większych odchyleń w zakresie cech geometrycznych niż to podano 
poniżej: 
- szerokość, ±10 cm, 
- równość podłużna, 20 mm, 
- pochylenie poprzeczne, ±1,5%, 
- grubość podsypki, ± 5,0 cm, 
- grubość nawierzchni, ± 1,0 cm. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest l m2 (metr kwadratowy) wykonanej lub rozebranej drogi z płyt żelbetowych. 
Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty ziemne, 
Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00 „Wymagania ogólne" pkt.9. 
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B.00.03  ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY  

1. Część ogólna 
1.1.  Przedmiot  Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ż 
usunięciem warstwy humusu wraz z darniną. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu z 
pasa robót ziemnych wraz z występującymi w tym pasie karpinami i zakrzaczeniami.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w A. 00.  „Wymagania ogólne”, pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A. 00. pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
2. Materiały 
Nie występują 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A. 00. pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt do zdj ęcia humusu wraz z darnin ą 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 
- spycharki, 
- koparki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 

możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze do transportu humusu lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A. 00. pkt4. Transport. 
4.2. Transport humusu 
Zdjęty humus przewidziano przemieścić spycharką poza obręb robót a potem ponowne jego wykorzystanie do humusowania. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robót.  
5.2. Zdjęcie warstwy humusu wraz z darnin ą 
Warstwa humusu wraz z darniną powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zakres prac obejmuje usunięcie i wydzielenie z pasa robót karpiny i zakrzaczenia wraz 
z ich utylizacją (cięcie i zrębkowanie na miejscu lub wywiezienie własnym transportem na składowisko odpadów). Humus 
wraz z darniną należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem koparek lub spycharek oraz dodatkowo stosować ręczne 
wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu wraz z darniną należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych, która jest określona w 
Dokumentacji Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania według faktycznego stanu występowania. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm nie może przekraczać 3,0 m. Miejsca 
składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a 
także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem Zgromadzony w pryzmach humus nie może zawierać żadnych korzeni 
drzew lub krzewów, kamieni i nieorganicznych materiałów. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
Przewidzieć należy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydów. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
6.2. Kontrola jako ści zdj ętego humusu 
Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa robót ziemnych, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera. Składowana warstwa humusu nie może zawierać korzeni 
drzew i krzewów, kamieni i nieorganicznych gruntów. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa są: 
a) 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni zdjętego humusu. 
b) 1 m3 (metr sześcienny) przemieszczonego humusu, ustalone przez pomiary geodezyjne przed i po zdjęciu humusu. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. pkt 8. Odbiór robót. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Obmiar zatwierdzony przez Inżyniera przed rozpoczęciem robot ziemnych. 
9. Podstawy płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A 00. pkt. 9.1. Ustalenia ogólne 
Cena 1 m2 (kwadratowego) zdjętego humusu obejmuje: 

- zdjęcie warstwy humusu wraz z darniną na pełną głębokość jego zalegania - średnio 20 cm, 
- usunięcie ze zdjętego humusu korzeni i karp drzew oraz krzewów, gałęzi, kamieni i nieorganicznych 

materiałów z transportem na składowisko odpadów, 
- hałdowanie w pryzmy na miejscu składowania. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
Nie występują. 
10.2. Inne dokumenty 
1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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B.00.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką elementów betonowych, żelbetowych i stalowych zabetonowanych w gruncie. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką elementów 
betonowych i żelbetowych. Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego i będą wykorzystane do ponownego 
wbudowania lub zostaną złożone na odkładzie w miejscu wskazanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, z transportem na odległość do 2,0 km. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w A.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4. Określenia podstawowe.. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00. pkt  1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
2. MATERIAŁY 
Nie występują 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00 pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować: 

- żurawie o udźwigu > 400 kg, 
- samochody ciężarowe, 
- bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. pkt4. Transport. 
4.2. Transport materiału z rozbiórki 
Materiały pochodzące z rozbiórki i przewożone środkami transportowymi po drogach publicznych powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i 
innych parametrów technicznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robót. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A. 00. pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
6.2. Kontrola prawidłowo ści wykonania rozbiórki 
Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
Dokumentację Projektową w zakresie kompletności wykonywanych robót. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00 pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

a) 1 m2 (kwadratowy) rozbiórki, wg obmiaru przed rozebraniem zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, 

b) 1 m3 (sześcienny) rozbiórki, wg obmiaru przed rozebraniem zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, 

c) 1 szt. rozbiórki: drobnych budowli, wg obmiaru przed usunięciem zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. pkt 8. Odbiór robót.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Nie występują. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wykonania i Odbioru Robót  A 00. pkt. 9.1. Ustalenia ogólne. 
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Cena jednostkowa wykonania robót rozbiórkowych wg pkt 1.3, obejmuje: 
rozbiórkę umocnień z prefabrykatów betonowych o wymiarach i lokalizacji podanych w Dokumentacji Projektowej, z 
załadunkiem żurawiem na środki transportowe i odwiezieniem na miejsce zaproponowane przez Wykonawcę i akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na odległość do 2,0 km (z ewentualnym późniejszym użyciem jako materiał z 
odzysku do innych robót wg oddzielnych specyfikacji technicznych), 
rozbiórkę drobnych budowli o lokalizacji podanej w Dokumentacji Projektowej z ręcznym demontażem, ręcznym wybraniem 
elementów betonowych i z przeniesieniem ich na odległość 5,0 m i odwiezieniem poza Teren Budowy na Koszt Wykonawcy, 
koszt czasowego zajęcia terenu na miejsca składowania materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, 
złożenie materiałów w pryzmy lub stosy na miejscu składowania, 
uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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B.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wykopów. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wykopów i 
obejmują; 
wykonanie wykopów – rozbiórka korpusu wału, 
wykonanie wykopów na rezerwie gruntowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku 
usunięcia z niej gruntu. 
Odkład - miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów, 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w A.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00 pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Dokumentacji Projektowej na podstawie 
przeprowadzonych badań geotechnicznych. Szczegółowe dane geotechniczne zawarte są w dokumentacji geotechnicznej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach. Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę jakości gruntu w 
wykopach z częstotliwością, co ok. 500 m, bądź przy zmianie rodzaju gruntu.. 
Badania należy wykonać w zakresie: 

- ciężaru objętościowego, 
- składu granulometrycznego, 
- zawartości części organicznych, 
- wskaźnika zagęszczenia (Is) przy wilgotności optymalnej (Wopt), 

Na podstawie tych badań i ocenie przydatności gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy. 
Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów, celem 
potwierdzenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie z BN-72/8932-01. Jeżeli badania laboratoryjne w trakcie 
budowy nie potwierdzą założeń przyjętych w Dokumentacji Projektowej, to grunt nieprzydatny do budowy nasypów 
powinien być odwieziony na odkład po uzgodnieniu z Inżynierem. Wykonawca jest zobowiązany do wbudowywania w 
nasypy tylko gruntów przydatnych do ich budowy. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów 
Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 

- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 
- koparko-spycharki, 
- koparko-ładowarki, 
- spycharki gąsienicowe, 
- ładowarki, równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00 pkt4. Transport 
4.2. Transport gruntu 
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogą być stosowane następujące środki 
transportu: 

- samochody skrzyniowe, 
- samochody samowyładowcze, 
- lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wykonywania wykopów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w A.00 „Wymagania ogólne”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00 pkt 5. Wykonanie robót. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzewów oraz zdjęcie 
humusu należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed 
rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy 
humusu. Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane w 
Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. 
5.3. Odwodnienie wykopow 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robot ziemnych. 
Odwodnienie wykopu należy wykonać zgodnie z założeniami projektu wykonawczego.  Szczegółowy projekt technologiczny 
odwodnienia wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić do akceptacji nadzorowi  inwestorskiemu i  i 
hydrogeologicznemu. Wykonawca zobowiązany jest do stałego zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas realizacji robót, 
który przez cały czas ich trwania będzie kontrolować warunki gruntowo-wodne oraz prawidłowość prowadzenia robót 
odwodnieniowych.  
W czasie prowadzenia robot ziemnych w dnie wykopu należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowkow 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wod z wykopu. Źrodła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopow, 
należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robot ziemnych. Niezależnie 
od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemow odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca 
powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wod gruntowych i 
opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca 
ma obowiązek takiego wykonywania wykopow i  nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania 
robot spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, 
ktore spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntow i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
rownież za dowieziony grunt. 
W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych należy zastosować urządzenia 
wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń przed rozpoczęciem pompowania. 
Szczegółowy sposób odprowadzenia wod do istniejących  urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
ich właścicielem lub zarządcą . 
Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami i projektami technologicznymi nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 
5.4. Wykonywanie wykopów 
Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, nie należy rozpoczynać robót 
przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą. 
Wykopy należy wykonywać koparkami podsiębiernymi na odkład do przemieszczenia spycharką na odległość 10 m, należy 
zachować spadki dna wykopu dla umożliwienia stałego odprowadzenia wód. 
5.5. Dokładno ść wykonywania wykopów 
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 75 m i w miejscach charakterystycznych. 
Dopuszcza się następujące tolerancje: 
różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ±10 cm, 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia środowiska obciążają Wykonawcę 
robót ziemnych. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00 pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
c) dokładność wykonania wykopów, 
d) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w WTWO 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00 pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach, ustalana przez pomiary geodezyjne po 
odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00 pkt 8. Odbiór robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogólne. 
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Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- przeprowadzenie pomiarów i robót przygotowawczych, 
- wykonanie i rozebranie dróg dojazdowych (w miarę potrzeb), 
- wykonanie badań laboratoryjnych, określonych w pkt 2 (przed przystąpieniem do robot ziemnych) i pkt 
5.5, 
- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, 
- zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie wg metod i do wielkości podanej w ST lub innych wskazanych 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
- wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót, wykonanie stanowisk załadowczych, 
- rekultywację terenu po zakończeniu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, określenia, wymagania i badania. 
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 
3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

10.2 Inne dokumenty 
1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996 
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B.01.02 WYKONANIE NASYPÓW 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nasypów. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nasypów korpusu 
zapór i wałów przeciwpowodziowych. 
1.4. Określenia podstawowe 

Nasyp - budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni istniejącego terenu w obrębie robót. 
Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona w osi nasypu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona wg wzoru: 
Is = Pd / Pds, 
gdzie: 
Pd   - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie 
Proctora zgodnie z normą PN-88/B-04481 służąca do oceny zagęszczenia gruntu podczas wykonywania nasypu, zgodnie z 
normą BN-77/8931-12 [Mg/m3]. 
Stopień zagęszczenia gruntu 
Id = Vmax – V / Vmax – Vmin 
gdzie: 
Vmax  – objętość gruntu najbardziej rozluźnionego,  
V  – objętość gruntu w stanie naturalnym,  
Vmin  – objętość najbardziej zagęszczonego. 
Wskaźnik ró żnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntu niespoistych określona wg wzoru: 
U = d60/d10 
gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm],  
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm] 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w A.00 „Wymagania ogólne” pkt l. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00 pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w A.00 pkt 2. Materiały. 
2.2. Przydatno ść gruntów do budowy nasypów  
Nasypy wykonane będą z gruntów naturalnych pochodzących z wykopów na rezerwie gruntowej. Do tego celu przydatne są 
wszystkie grunty mineralne. W przypadku wystąpienia gruntów organicznych lub zanieczyszczonych częściami 
organicznymi grunty te należy wbudować w wierzchnią część nasypu jako podłoże do zabudowy biologicznej. Grunt 
przeznaczony do wbudowania w nasypy powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego. 
Akceptacja następuje na bieżąco w czasie trwania robót ziemnych na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników 
polowych badań makroskopowych, określonych w PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe. 
Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, to wszelkie takie części nasypu zostaną przez 
Wykonawcę usunięte i wykonane powtórnie z gruntów o odpowiednich właściwościach na jego koszt. 
2.3. Badania laboratoryjne 
Zgodnie z A. A.00. pkt 6.  Kontrola jakości robót.. Wykonawca zorganizuje stały nadzór geotechniczny wraz z laboratorium 
geotechnicznym. 
Laboratorium będzie na bieżąco w czasie trwania Robót prowadzić badania w zakresie przydatności gruntów do wbudowania 
w nasypy. W szczególności winny być badane i określane na podstawie wyników: 
– krzywa przesiewu 
φ – kąt tarcia wewnętrznego - badania na próbkach wielkowymiarowych w miejscu wbudowania, 
U – wskaźnik nierównomierności uziarnienia, 
Dmax – średnica maksymalna ziarna. 
Badania prowadzić będzie Wykonawca w oparciu o PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu i opracowaną 
przez siebie, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego metodykę badania próbek wielkowymiarowych 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt do zag ęszczania 
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i 
zagęszczania. Do zagęszczania nasypów należy używać walce statyczne, ubijaki mechaniczne. Dobór sprzętu 
zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu zagęszczającego Wykonawca 
ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania nasypów. Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu 
zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. pkt4. Transport 
4.2. Wybór środków transportu 
Wybór środków transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku 
oraz do odległości transportu i jakości dróg dojazdowych. Obciążenie jednostkowe na jedną oś środka transportowego, nie 
może przekraczać dopuszczalnego obciążenia określonego przez zarządcę drogi. Wydajność środków transportu powinna być 
dostosowana do wydajności sprzętu używanego do wykonywania wykopów oraz sprzętu używanego do odspajania gruntu 
pozyskiwanego z ukopu. Wykonawca zaproponuje i uzasadni typ sprzętu przejeżdżającego przez obiekty inżynierskie i 
uzyska akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robót. 
5.2. Przygotowanie podło ża w obr ębie podstawy nasypu 
Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze. 
Wykonawca przy użyciu widocznych palików wyznaczy zarysy skarp nasypów zgodnie z normą BN-72/8932-01. Przed 
przystąpieniem do wykonywania nasypów Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjętej warstwie humusu. 
5.3. Wykonywanie nasypów 
Nasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku wystąpienia 
gruntów organicznych lub zanieczyszczonych częściami organicznymi grunty te należy wbudować w wierzchnią część 
nasypu jako podłoże do zabudowy biologicznej. 
Nasypy należy wykonywać metodą warstwową równomiernie na całej szerokości nasypu. Warstwy gruntu należy układać ze 
spadkiem górnej powierzchni zgodnym z Dokumentacją Techniczną. Grubość warstwy gruntu w stanie luźnym powinna być 
odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Grubość warstw zostanie 
ustalona, na próbnym odcinka w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub jego reprezentanta. Przystąpienie do 
wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
prawidłowego wykonaniami zagęszczenia warstwy poprzedniej. 
5.4. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa 
gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
5.5. Wykonywanie nasypów w niekorzystnych warunkach  atmosferycznych 
Nie należy wbudowywać gruntów przewilgoconych (W > Wopt), zamarzniętych i przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. W czasie opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane, 
a przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni nasypu. 
5.6. Formowanie nasypów 
Skarpom nasypu należy nadać pochylenie zgodne z Dokumentacją Projektową  
5.7. Zagęszczenie gruntu 
Warunki ogólne zagęszczenia 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Kolejną warstwę gruntu można nakładać po 
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. 
Wykonawca zaproponuje typ sprzętu do zagęszczania nasypów w rejonie obiektów i uzyska akceptację Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie 
spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy 
materiał, o ile Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie zezwoli na ponowne próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
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Wymagania odnoszące się do parametrów zagęszczenia gruntu w nasypie uzależnione są od tego, czy obiekty  są 
nowobudowane czy też przebudowywane, oraz od stosowanej metody wykonawstwa robót. 
Wymagane parametry zagęszczenia nasypu wykonywanego korpusu muszą wynosić : 
 

Rodzaj Gruntu Zawartość frakcji    2 mm (%) Parametry zagęszczenia 

0 - 10 IS  ≥ 0,95 

10 - 50 IS  ≥ 0,92 
IS  ≥ 0,92 

Grunty spoiste 

> 50 IS  ≥ 0,90 IS  ≥ 0,90 

piaski drobne i średnie  ID ≥ 0,7 

Grunty niespoiste 

piaski grube i grunty gruboziarniste  ID ≥ 0,65 

 ID ≥ 0,55 

 
Przy odbiorze robót 10% wyników kontroli jakości może tych wymagań nie spełniać, jednak wyniki te nie mogą być 
umiejscowione w jednym przekroju lub na tym samym odcinku nasypu. 
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości 20 cm powinna mieć wskaźnik  zagęszczenia Is  ≥  0,95. 
Grubość warstwy 
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu oraz wybór sprzętu i liczba przejść sprzętu zagęszczającego, powinna być ustalona 
przez Wykonawcę doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania nasypów. Poletko doświadczalne dla próbnego 
zagęszczenia gruntu powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby. 
Wilgotność zagęszczanego gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, oznaczonej na podstawie próby 
normalnej metodą wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących 
wartości: w gruntach niespoistych ± 2%, - w gruntach mało i średnio spoistych - +0% -2%. 
Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności optymalnej o wartość większą od 
podanych odchyleń, to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotność 
gruntu jest mniejsza, to zaleca się jej zwiększenie przez polewanie wodą. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy 
przeprowadzić laboratoryjnie. 
5.8. Dokładno ść wykonywania nasypów 
Przy wykonywaniu nasypów obowiązują następujące wymagania: 

- szerokość nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm a krawędzie korony 
nie powinny mieć wyraźnych załamań, 
- rzędne robót ziemnych w stosunku do projektowanych nie mogą przekraczać +1 cm  
i -3 cm dla nasypów korpusu drogi i 0+10 cm dla nasypów w korytach cieków, 
- pochylenie poprzeczne górnej powierzchni nasypu z tolerancją ±1%, 
- pochylenia skarp nasypów nie mogą różnić się od projektowanych o więcej niż ±10% ich wartości 
wyrażonej tangensem kąta, 
- wybrzuszenia i wklęśnięcia skarpy nie mogą być większe niż 10 cm przy pomiarze łatą 3 m, 
- spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż - 3 cm.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru geotechnicznego przez uprawnionego geologa. 
6.2. Sprawdzenie jako ści wykonania nasypów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkt 2, 3 i 5 
niniejszej SST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 

- badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
- badania zagęszczenia nasypu, 
- pomiary kształtu nasypu, 
- zagęszczenie należy kontrolować dla korpusu nasypu - nie mniej niż 3 pomiary co 25 m zagęszczanych 
warstw nasypu oraz dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar będzie wykonany geodezyjnie przed i po wykonaniu nasypu z obmiarem gruntu uzyskanego z wykopów oraz gruntu 
z innych źródeł. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest l m3 (metr sześcienny) wykonanych robót w nasypach: 
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a) nasypy wykonane z gruntu pozyskanego z wykopów na rezerwie gruntowej, 
b) formowanie nasypów, 
c) zagęszczanie nasypów. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. pkt 8. Odbiór robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogólne. 
Cena l m3 nasypu składa się z: ceny formowania l m3 nasypu, ceny zagęszczania l m3 nasypu i obejmuje: 

- prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
- transport gruntu na trasie - źródło uzyskania - miejsce wbudowania, 
- wbudowanie gruntu warstwami wraz z zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami SST, 
- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, 
- odwodnienie terenu w czasie trwania robót, 
- przeprowadzenie wymaganych przez SST badań laboratoryjnych, dotyczących właściwości wbudowanych gruntów i 
wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 
3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

10.2. Inne dokumenty 
4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
5. Rozporządzenie Min. Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 20.12.1996 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich 
usytuowanie. 
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B.01.03 WYKONANIE ZASYPÓW OBIEKTÓW   

l. Wst ęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem zasypów obiektów . 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zasypaniem gruntem 
sypkim przestrzeni wykopów fundamentowych budowli hydrotechnicznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przestrzeń zasypu - przestrzeń w granicach klina odłamu, pomiędzy ścianą zewnętrzną budowli 
hydrotechnicznej a ścianą lub skarpą wykopu fundamentowego. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w A.00 „Wymagania ogólne" pkt 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
2. Materiały (grunty) 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A.00 „Wymagania ogólne". 
 
2.2. Grunty do zasypania przestrzeni zasypu 
Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni za przyczółkami powinny być następującymi gruntami nieskalistymi 
mineralnymi: żwirami, pospółkami oraz piaskami grubymi i średnimi, zgodnie z określeniami PN-86/B-02480 
Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do zasypania przestrzeni zasypu 
Do wykonania robót przy zasypywaniu przestrzeni za przyczółkami może być stosowany następujący sprzęt: 
- koparki, koparko-spycharki, koparko-ładowarki, 
- ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki ręczne lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
 
4. Transport  
4. l. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 4.2. Transport gruntu 
Do transportu gruntu przewidzianego przy zasypywaniu przestrzeni zasypu mogą być stosowane następujące 
środki transportu: 
- samochody samowyładowcze, 
- samochody skrzyniowe, 
- ciągniki kołowe i gąsienicowe 
lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w A.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonania zasypki za przyczółkami należy: 
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oczyścić przestrzeń zasypu z odpadków i innych niepotrzebnych materiałów, 
- odwodnić przestrzeń zasypu wg ustaleń Dokumentacji Projektowej, 

wykonać stopnie w istniejących skarpach wykopu, w celu związania zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym. 
 
5.3. Zasypanie przestrzeni zasypu                                   
Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmować:                         ; 
- dostarczenie gruntu, odpowiadającego wymaganiom pkt 2.2, z miejsca przewidzianego w Dokumentacji 
Technicznej, z ew. dodatkowym transportem do przestrzeni zasypu, do zasypu fundamentów stopni spycharką, 
do zasypu budowli regulacyjnych 50% koparką i 50% ręcznie, 
- rozplantowanie gruntu warstwami grubości dostosowanej do sprzętu zagęszczającego, wg Roboty Ziemne 
Warunki Wykonania i Odbioru, 
- zagęszczenie zaleca się wykonać ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi wzgl. wibratorami powierzchniowymi, 
-  stopień zagęszczenia ID przestrzeni zasypu nie mniej niż 0.65, 
- wskaźnik zagęszczenia IS przestrzeni zasypu nie mniej niż 0.97, 
Kontrolę zagęszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badań nieniszczących „in situ" jedną z podanych 
metod dostosowaną do warunków pomiaru: 

radioizotopową, 
próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych 
geodezyjną. Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inżyniera przy odbiorze warstwy nasypu. 

 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00 „Wymagania ogólne". 
 
6.2. Sprawdzenie jako ści wykonania robót 
Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej ST oraz poleceniami 
Inżyniera. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- wykonanie stopni w skarpach wykopów, 
- zbadanie przydatności gruntu do zasypki, 
- zbadanie zagęszczenia gruntu w przestrzeni zasypu, co najmniej raz na 250 m3 nasypu. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest l m3 (metr sześcienny) zagęszczonego gruntu. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8 
 
9. Podstawa płatno ści                                    
Cena l m3 zasypania przestrzeni zasypu obejmuje: 
- odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustaleń Dokumentacji Projektowej, 
- wykonanie stopni w istniejących skarpach wykopu, w celu związania zasypki. przestrzeni z gruntem rodzimym, 
- zasypanie przestrzeni zasypu gruntem wymaganym przez ST, dostarczonym z miejsca przewidzianego w 
Dokumentacji Technicznej, z ew. dodatkowym transportem, 
- zagęszczenie gruntu wg wymagań ST, 
- przeprowadzenie badań kontrolnych stopnia zagęszczenia i pomiarów, 
- wyrównanie powierzchni przestrzeni zasypu, 
- uporządkowanie terenu robót. 
 
10. Przepisy zwi ązane  
10.1. Normy 
1. PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 
10.2. Inne dokumenty 
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B.01.04 PODSYPKI I PODBUDOWY  

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem podsypki (podbudowy) z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z 
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i obejmują SST: 

- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
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 A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 1.4. Określenia podstawowe.. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 
2. Materiały. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 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 
- 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. 
Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy  
Tablica 1. 
  Wymagania  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa naturalne Kruszywa łamane Żużel  
Badania 

 właściwości Podbudowa według 
  zasad-nicza pomoc-nicza zasadnicz

a 
pomoc-nicza zasadnicz

a 
pomoc-nicza  

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

od 2 do 10 od 2         do 
12 

od 2 do 
10 

od 2         do 
12 

od 2 do 
10 

od 2         do 
12 

PN-B-06714 
-15 [3] 
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  Wymagania  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa naturalne Kruszywa łamane Żużel  
Badania 

 właściwości Podbudowa według 
  zasad-nicza pomoc-nicza zasadnicz

a 
pomoc-nicza zasadnicz

a 
pomoc-nicza  

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

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

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

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

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

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-04481 [1] 

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

od 30 do 70 od 30  do 70 od 30 do 
70 

od 30 do 70  
- 

 
- 

BN-64/8931 
-01 [26] 

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

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 
25 cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej 
niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

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

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-
szanki kruszywa, %, nie mniejszy 
niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
PN-S-06102 
[21] 

2.3.3. Materiał na warstwę podbudowy żwirowej 
Na warstwę podbudowy stosuje się: 
żwir i mieszankę wg PN-B-11111, 
2.3.4. Woda 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
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 dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt4. Transport 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
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 A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 5. Wykonanie robót. 
5.2. Przygotowanie podło ża 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. 
Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 
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d

D

85

15   ≤  5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w 
milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną 
geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

   
O

d

90

50   ≤  1,2  (2) 

w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w 
ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 
nie większych niż co 10 m. 
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 w miejscu wbudowania. Mieszanka po wyprodukowaniu 
powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zag ęszczanie 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 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
5.5. Odcinek próbny 
Jeżeli w dokumentacji przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem 
robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu, 
określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, 
jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.  
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. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
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6.2. Badania przed przyst ąpieniem 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  SA. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2.  
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
    stabilizowanych mechanicznie 
  Częstotliwość badań 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przy-padająca 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 
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 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
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  lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2   ≤   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. 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co        20 m łatą na każdym pasie 

ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 
400 m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
 
- ugięcie sprężyste 
 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach 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  
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Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
6.4.3. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.  
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 
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%. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02  powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
Tablica 4. Cechy podbudowy 
 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku wnoś nie 
mniejszym  

Wskaźnik 
zagęszczenia IS   nie 
mniejszy niż  

 
Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem, 
mm 

Minimalny moduł odkształ-cenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

6.5. Zasady post ępowania 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. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 8. Odbiór robót. 
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 dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 9.1. Ustalenia ogólne. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w SST: 

- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
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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 ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
  9. 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-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
14. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
15. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
16. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
17. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
18. PN-S-96035 Popioły lotne 
19. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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B.01.05 ŚCIANY SZCZELNE STALOWE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących stalowych 
ścian szczelnych związanych z budową budowli hydrotechnicznej.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu stalowych ścianek szczelnych stosowanych jako 
zabezpieczenie przed filtracją. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST Wykonania i 
Odbioru Robót  00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.11. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wykonania i Odbioru Robót  00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2.1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
normami i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST Wykonania i Odbioru Robót  00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2.2. 
Materiały do wykonania ścianek szczelnych: 
- grodzice stalowe typu GZ-4 
- grodzice stalowe typu G-62, G-46, 
- inne profile stalowe przeznaczone do wykonywania ścianek szczelnych, 
- profile stalowe, walcowane stosowane jako kleszcze, kotwy itp. 
Profil ścianki szczelnej określony jest w dokumentacji projektowej. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wykonania i Odbioru Robót  00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.2.3. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Sprzęt do wykonania stalowych ścianek szczelnych: 
- spawarka, 
- kafar, 
- wibrator zamontowany na ramieniu dźwigu, żurawia lub koparki, 
- ciągnik kołowy, 
- przyczepa do przewozu dłużyc. 
Rodzaj sprzętu stosowanego do wbijania ścian szczelnych zależy od warunków geologicznych i wymiarów ściany. 
4. Składowanie i transport 
Brusy stalowe i ich połączenia powinny być chronione w sposób zapobiegający wystąpieniu odkształceń trwałych 
elementów. Elementy należy składować w stosach na wyrównanym, odwodnionym i nośnym podłożu, przy zastosowaniu 
podkładek ułożonych w płaszczyźnie poziomej w odstępach 2,0 ÷ 3,0 m i starannie podbitych gruntem. Między warstwami 
brusów należy stosować takie same podkładki w odstępach jw. o wysokości uzależnionej od rodzaju uchwytów do 
podnoszenia elementów.  Przybliżone wymiary stosów: szerokość 2,0 ÷ 2,5 m, wysokość 1,5 ÷ 2,0 m. Między stosami należy 
pozostawić wolną przestrzeń na przejazdy o szerokości co najmniej 3,0 m. 
Brusy o różnych profilach powinny być układane w osobnych stosach. 
Elementy transportować należy przy pomocy przyczep do przewozu dłużyc ciągnionych przez samochody lub ciągniki. 
W czasie transportu warunki podparcia nie mogą być gorsze niż w miejscu składowania i nie należy dopuszczać do uderzeń 
brusów o siebie oraz o inne przedmioty. 
Sposób uchwycenia elementu przy podnoszeniu powinien zabezpieczyć go przed zginaniem.  
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wykonania i Odbioru Robót  00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2. 
5.2. Wymagania techniczne dotycz ące wykonania robót 
Przygotowanie robót. 
- wytyczenie ściany powinno być wykonane na podstawie osnowy geodezyjnej założonej na placu budowy. Na placu budowy 
powinny być również założone co najmniej 2 repery robocze, 
- wytyczoną oś ściany należy utrwalić w terenie za pomocą ław sznurowych ustawionych na przedłużeniu odcinków prostych 
ścian, 
- przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić wystarczalność danych zawartych w projekcie a dotyczących ukształtowania 
terenu w osi ściany, podziemnego uzbrojenia terenu i ew. danych geologicznych. W razie stwierdzenia braków dane te 
powinny być uzupełnione. Wystarczalność danych geologicznych może być sprawdzona za pomocą sondowań, wierceń lub 
wbijania pali próbnych. 
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Wbijanie ścian 

Elementy kierujące, służące do mocowania kleszczy dla ścian powinny być wykonane w postaci pali o średnicy 20 ÷ 28 cm, 
wbijanych w grunt po obu stronach ściany w odstępach nie mniejszych niż 2,0 m. 
Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych co najmniej 3,0 m dla ścian o wysokości ponad 10 m, lub w 
jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 ÷ 25 
mm i rozparte podkładkami drewnianymi. 
Ustawienie elementów. Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię pokrywającą 
się z osią ściany lub być równoległe do niej. 
Sposób wbijania elementów. Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w kilku 
nawrotach sprzętu do pogrążania poruszającego się wzdłuż ściany. Wbijanie wykonuje się elementami złożonymi z dwu 
brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed 
zapełnieniem gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Górny koniec 
brusów powinien być chroniony głowicą ochronną.  
Podpłukiwanie może być stosowane w gruntach sypkich. Jeżeli przy ścianie ma być zakładany fundament, podpłukiwanie 
może być stosowane pod warunkiem nienaruszenia struktury gruntu pod fundamentem. W każdym przypadku podpłukiwanie 
należy zaprzestać na nie mniej niż 1,0 m powyżej projektowanej dolnej krawędzi ściany. 
Przejście przez przeszkody. Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie itp.) należy zastosować środki dla ich pokonania lub 
wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego projektu. 
Łączenie brusów w elementy przeznaczone do wbijania. Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny 
być dokładnie oczyszczone i posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym. Brusy ścian stałych nie 
przewidzianych do wyciągania, łączone w zespoły na budowie, zaleca się spawać w linii zamka spoiną przerywaną o dług. 
odcinków 25 cm i o odstępach w świetle od 1,0 do 2,0 m zależnie od długości ścianki, przy czym końcowe odcinki spoiny 
powinny mieć 100 cm długości. Spawanie należy wykonać w sposób wykluczający powstawanie odkształceń brusów. 
Sztukowanie elementów. Jest ono dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy sąsiednich brusów 
były przesunięte względem siebie co najmniej o dwie szerokości brusa. Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa 
pękania spawu czołowego przy wbijaniu. 
Brusy klinowe powinny być wykonane w sposób nie powodujący szkodliwej deformacji zamków. 
Otwory w brusach należy wykonywać o wymiarach uzależnionych od przewidzianego do użycia sprzętu za pomocą 
wiercenia lub wypalania. 
Drożność zamków oraz ich wzajemną przydatność należy sprawdzać przed ustawieniem ścianki na miejscu przeznaczenia. 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wykonania i Odbioru Robót  00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2.6. 
6.2. Kontrola jako ści wykonania ścianki 
Kontrola jakości elementów ścian przeznaczonych do pogrążania obejmuje obróbkę, uzbrojenie i łączenie brusów oraz 
składowanie i transport. 
Dopuszczalne odchyłki elementów przygotowanych do pogrążania: 
- długość elementów +/- 100 mm; 
- krzywizna elementu wg PN/H-93433 pkt. 2.2.3. 
Kontrola w toku wykonywania robót obejmuje transport pali i brusów pod względem zabezpieczenia elementów, 
rozmieszczenie i ustawienie pali i brusów pod względem zgodności z projektem, dokładności spoinowania i przymocowania 
do świec kafara, położenia pali i brusów w czasie pogrążania, odchylenia osi po wbiciu i rzędnych górnej krawędzi ściany. 
Dopuszczalne odchyłki ściany: 
- wychylenie osi ściany w planie  +/- 10 cm; 
- rzędna górnej krawędzi ściany  +/- 5 cm; 
- rzędna dolnej krawędzi ściany +/- 10 cm.  
Odchylenie brusa od pionu w płaszczyźnie ściany nie ogranicza się pod warunkiem stosowania niezbędnej liczby brusów 
klinowych i niewystąpienia rozerwania zamków. 
Konieczność stosowania środków naprawczych źle wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala 
przyczyny wad oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając wskazówek co do 
sposobu naprawy. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wykonania i Odbioru Robót  00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanej  ściany o określonej na podstawie Dokumentacji Projektowej długości 
brusa. 
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wykonania i Odbioru Robót  00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.8. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni wyniki badań i pomiarów w przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 6 
niniejszej ST. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 
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8.2. Odbiór cz ęściowy 
Odbiorowi częściowemu podlegają elementy ścian przygotowane do pogrążania. 
8.3. Odbiór ko ńcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega odcinek ściany przewidziany w dokumentacji projektowej do wykonania w całości. Odbioru 
dokonuje się na podstawie pomiarów ściany oraz dzienników wbijania pali i brusów zawierających co najmniej poniższe 
dane:  
- data; 
- odcinek ściany; 
- numery brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne); 
- odchylenie, deformacja, ucięcia; 
- położenie końcowe dolnej krawędzi elementu; 
- napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymania robót) 
- podpłukiwanie (ciśnienie robocze wody) lub bez podpłukiwania. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wykonania i Odbioru Robót  00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 
2.9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m (metr)wykonanej ściany należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 
podstawie wyników pomiarów. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- przygotowanie robót, 
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania przygotowanych elementów, 
- wykonanie ściany szczelnej wg dokumentacji projektowej na obiekcie oraz oczyszczenie i uporządkowanie miejsca 

robót, 
- wykonanie badań. 

Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej. 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Normy 
1. PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. Gatunki. 
2. PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskowęglowych i stali o podwyższonej 

wytrzymałości. 
3. PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki. 
4. PN-86/H-93433  Grodzice G-62 
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B.01.06 PODBUDOWA  BETONOWA  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na drogach krajowych. 
 Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 
1.3. Zakres robót obj ętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z chudego betonu. 
 Podbudowa z chudego betonu może być wykonywana dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg „Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, IBDiM -2001 r. [25]. W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej, 
podbudowę z chudego betonu zaleca się dla dróg o kategorii ruchu od KR3 do KR6 w zależności od rodzaju gruntu w 
podłożu. 
Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze względu na liczbę osi obliczeniowych 

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych na dobę na pas 
obliczeniowy 

  obciążenie osi 100 kN obciążenie osi 115 kN 
KR1 ≤ 12 ≤ 7 
KR2 od 13 do 70 od 8 do 40 
KR3 od 71 do 335 od 41 do 192 
KR4 od 336 do 1000 od 193 do 572 
KR5 od 1001 do 2000 od 573 do 1144 
KR6 2001 i więcej 1) 1145 i więcej 1) 

 1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osi 100 kN lub 2280 osi 115 kN 
 Podbudowę z chudego betonu wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako: 
− podbudowę pomocniczą, 
− podbudowę zasadniczą. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po 
osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części 
nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości od 5% 
do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu 
procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w A.00. pkt. 1.4. Określenia podstawowe..  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00. pkt. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w A.00. pkt. 2. Materiały. 
2.2. Cement 
 Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki 
wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N 
według PN-EN 197-1:2002 [5] . Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu 
Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5 
1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 16 
2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 
3 Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niż: 75 
4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 

  Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. 
2.3. Kruszywo 
 Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 
− żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 [14], 
− piasek wg PN-B-11113:1996 [16], 
− kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26], 
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− kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004: 1988 [17], 
− kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm. 
 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 [20]. 
 Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-06714-37:1980 [12] i 
żelazawy według PN-B-06714-39:1978 [13]. 
2.4. Woda 
 Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną.  
2.5. Materiały do piel ęgnacji podbudowy z chudego betonu 
 Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 
− preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 
− folie z tworzyw sztucznych, 
− włókniny według PN-P-01715:1985 [19], 
− piasek i woda. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt. Błąd! Nie 
można odnaleźć źródła odwołania.. 
3.2. Sprzęt do wykonywania podbudowy z chudego betonu 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być wyposażona w 

urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone 
w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego może dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− układarek albo równiarek do rozkładania chudej mieszanki betonowej, 
− walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne, 

− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno 
dostępnych. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt. Błąd! Nie 
można odnaleźć źródła odwołania.. 
4.2. Transport materiałów 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem należy przewozić 
cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem. 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem. 
 Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody, 
 Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997 [20]. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt. Błąd! Nie można 
odnaleźć źródła odwołania.. 
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu 
 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do 
akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 
materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 
 Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na: 
− doborze kruszywa do mieszanki, 
− doborze ilości cementu, 
− doborze ilości wody. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez 
krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20]. 
 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku 1 i 2. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność i 
urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 
Tablica 3.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej. 

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito 
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kwadratowego (mm) (%) (%) 
63 

31,5 
16 
8 
4 
2 
1 

0,5 
0,25 
0,125 

- 
100 

od 60 do 80 
od 40 do 65 
od 25 do 55 
od 20 do 45 
od 15 do 35 
od 7 do 20 
od 2 do 12 
od 0 do 5 

100 
od 60 do 85 
od 40 do 67 
od 30 do 55 
od 25 do 45 
od 20 do 40 
od 15 do 35 
od 8 do 20 
od 4 do 13 
od 0 do 5 

 Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać 130 kg/m3. 
 Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duży cylinder, metoda II). 

 Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm. 

 Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm. 
5.3. Właściwo ści chudego betonu. 
 Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 
Lp. Właściwości Wymagania Badania według 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5,5 PN-B-06250 [10] 
2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 [10] 
3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 9 PN-B-06250 [10] 
4 Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, 

%, nie więcej niż: 
20 PN-B-06250 [10] 

5.4. Warunki przyst ąpienia do robót 
 Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5oC i wyższa 
niż 250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte.  
5.5. Przygotowanie podło ża 
 Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
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5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy wytwarzać w 
mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
 Składniki mieszanki chudego betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-S-96013:1997 [20 ]. 
 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
5.7. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki betonowej 
 Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi, poruszającymi się po 
prowadnicach. 
 Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. 
Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w wyjątkowych wypadkach, 
określonych w SST i za zgodą Inżyniera. 
 Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu. Gdy 
wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić po odbiorze jej przez Inżyniera. 
 Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego 
zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988 [9], (duży cylinder metoda II). 
Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
 Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 
5.8. Spoiny robocze 
 Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie 
podbudowy na całej szerokości koryta. 
 Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny 
być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
5.9. Nacinanie szczelin 
 W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość około 1/3 jej 
grubości. 
 Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby cała 
powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości 
powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. 
 W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego przekroczenia 
dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne. 

Alternatywnie można ułożyć na podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci: 
− membrany z polimeroasfaltu, 
− geowłókniny o odpowiedniej gęstości, wytrzymałości, grubości i współczynniku wodoprzepuszczalności poziomej i 

pionowej, 
− warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu. 
5.10. Pielęgnacja podbudowy 
 Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna 
być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilości ustalonej w SST,  
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i 

zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 
c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 
d) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inżyniera. 
 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielęgnacji, a po 
tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.  
5.11. Odcinek próbny 
 Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania  jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy zagęszczonej, 
− określenia liczby przejść walców dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia podbudowy. 
 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, 
jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być mniejsza niż 
200 m. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Inżyniera. 
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5.12. Utrzymanie podbudowy 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed uszkodzeniami. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.  
 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi 
możliwość uszkodzenia podbudowy. 
 Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt. Błąd! Nie 
można odnaleźć źródła odwołania.. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu,  kruszywa oraz w przypadkach 
wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 i 5.3 
niniejszej SST. 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 
5. 

6.3.2. Właściwości kruszywa 
 Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości 
kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20]. 
 
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy 
 chudego betonu 

    Częstotliwość badań 
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne 

ilości badań na 
dziennej 
działce 

roboczej 

Maksymalna 
po- 

wierzchnia 
podbu- 

dowy na jedno 
badanie  

1 Właściwości kruszywa  dla każdej partii kruszywa i przy 
każdej zmianie kruszywa 

2 Właściwości wody dla każdego wątpliwego źródła 
3 Właściwości cementu dla każdej partii 
4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m2 
5 Wilgotność mieszanki chudego betonu 2 600 m2 
6 Zagęszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m2 
7 Grubość podbudowy z chudego betonu 2 600 m2 
8 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie chudego 

betonu;            po   7 dniach 
                          po 28 dniach 

  
3 próbki 
3 próbki 

  
400 m2 

9 Oznaczenie nasiąkliwości chudego betonu w przypadkach wątpliwych 
10 Oznaczenie mrozoodporności chudego betonu i na zlecenie Inżyniera 

6.3.3. Właściwości wody 
 W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1988 [18]. 

6.3.4.  Właściwości cementu 
 Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w tablicy 2. 

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
 Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie należy 
wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15:1991 [11]. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 

6.3.6. Wilgotność mieszanki chudego betonu 
 Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w recepcie z 
tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 
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6.3.7. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu 
 Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 
0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalną próbą Proctora (metoda II), według PN-
B-04481:1988 [9]. 

6.3.8. Grubość podbudowy z chudego betonu 
 Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 1 cm. 

6.3.9. Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu 
 Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm. Próbki do badań 
należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i 
przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach 
przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4. 

6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu 
 Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-B-06250:1988 
[10]. 
 Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4. 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 6. 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z chudego 
 betonu 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość  

badań i  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 Dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 m, 
6 Ukształtowanie osi w planie*) dla pozostałych dróg co 100 m 
7 Grubość podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m 

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

6.4.2. Szerokość podbudowy 
 Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +10 cm, −5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa o co najmniej 25 cm od szerokości 
warstwy na niej układanej lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy 
 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-
04 [23].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
− 9 mm dla podbudowy zasadniczej, 
− 15 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 
 Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +1 cm, −2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych i ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.4.7. Grubość podbudowy 
 Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją: 
− dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm, 
− dla podbudowy pomocniczej +1 cm, −2 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt. 7.1. Ogólne zasady 
obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt. Błąd! Nie można 
odnaleźć źródła odwołania.. 
 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 dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt. 9.1. 
Ustalenia ogólne. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów,  
− wyprodukowanie mieszanki, 
− transport na miejsce wbudowania, 
− przygotowanie podłoża, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
− ewentualne nacinanie szczelin, 
− pielęgnacja wykonanej podbudowy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości 
4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
5. PN-EN 197-1:2002 Cement.Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
  7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie charakterystyki 

porów powietrznych w stwardniałym betonie 
  8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania 
  9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
11. PN-B-06714-15:1991  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka 
15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego 

kawałkowego 
18. PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
19. PN-P-01715 : 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych oraz metod badań 
20. PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 
21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię 

ulepszoną. 
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

10.2. Inne dokumenty 
24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 
25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001 
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B.01.07 BETON KLASY POWY ŻEJ BH-20 – C20/25 

1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Techniczn ej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych i żelbetowych w konstrukcjach wykonywanych na mokro, związanych z budową z budową budowli 
hydrotechnicznych . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu betonu hydrotechnicznego  klas poniżej 
BH 25 i obejmują wszystkie konstrukcje betonowe i żelbetowe takie jak: fundamenty, podpory, mury, konstrukcje 
szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 
betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy 
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  
- pielęgnacją betonu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.4. Określenia podstawowe.., a także podanymi poniżej: 
Beton hydrotechniczny lub beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 
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. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności 
na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, 
przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B20 lub BH 20) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 
na ściskanie. Liczba po literze B(H) oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb~ W MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) 
uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i 
badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące 
robót. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 2. Materiały. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
2.2. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1. Cement – wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest 
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) dla betonu klasy < B25 - klasa cementu 32,5 NA, 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia dostarczonego 
cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam 
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 
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- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1: 1996, 
PN-EN 196-3: 1996, PN-EN 196-6:1997, 
- sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące 
wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 
-wg próby na plackach - normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie dających się 
rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% 
ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć 
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą 
niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i 
wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach), 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami 
wody deszczowej i zanieczyszczeń. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do 
betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.2.2. Kruszywo 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym 
podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na 
wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-
B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna 
przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i 
kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
- do 1,00 mm - 53=76%. 
- do 0,50 mm - 33=48%, 
- do 1,00 mm - 53=76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%. 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki - do 0,2%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26, 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-
B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez 
Inspektora nadzoru. 
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W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami nor-my PN-B-06712, użycie takiego 
kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i 
ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla 
korygowania receptury roboczej betonu. 
Do wytwarzania mieszanek betonowych klasy B10 i niższej należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające 
wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.  
2.2.3. Woda zarobowa do betonu 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
- przyśpieszająco-uplastyczniających 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: - napowietrzająco-uplastyczniających 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez lnstytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz 
posiadać atest producenta. 
2.2.5. Hydrostop (sypki proszek cementowo piaskowy ) – ochrona i uszczelnienie betonu i żelbetu. 
Mieszanka zawiera klinkier cementowy i może wysuszać oraz podrażniać skórę oraz błony śluzowe. Posiada atest PZH nr 
HK/W/0123/01/2004 i kartę bezpieczeństwa. 
Posiada aprobatę techniczną ITB AT-15-7076/2006 
 
2.3. Wymagane wła ściwo ści betonu 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 
cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-0625C tak, aby przy najmniejszej ilości wody 
zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala 
laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy 
zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3=5) mieszanek betonowych o - - ustalonym teoretycznie 
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 
charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę 
betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z 
mieszanek o róż-nych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze 
stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości 
parametru A podawanego w literaturze. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych 
(średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 
1,3 Rbg 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających. 
- wartości 3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 
- wartości 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 
mm. 
Maksymalna ilość cementu wynosi 400 kg/m3 dla betonu klasy BH25 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem 
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metod¹ Ve-Be, 
- metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki z kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą 
przekraczać: 
±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
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Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar- przy pomocy stożka opadowego. 
 
2.4. Wymagane wła ściwo ści mieszanki hydrofobizacyjnej 
Postać     - szary proszek 
Podłoże     - beton B15 do B45 
Gęstość objętościowa   - 1,8 kg/dm3 ± 10 % 
Ilość wody    - 0,45 l na 1 kg 
Przyczepność po 28 dniach   - ≥ 2 do 4 MPa 
Mrozoodporność    - z F50 wzrasta do F150 
Temperatura stosowania   - 2oC do 20oC 
Euroklasa reakcji na ogień   - A1 
Nanoszenie hydroskopu odbywać się powinno po minimum 7 dniach dojrzewania betonu lub jego naprawach, odbywa się to 
poprzez ręczne nanoszenie techniką malarską na mokro jedną lub dwie warstwy a takrze agregatem tynkarskim przy 
wydajności ślimaka 10 litrów /min. 
Na ścianach nararzonych naparcie wody nanosząc izolację pędzlem należy nakładać dwie warstwy po minimum 0,8 kg/m2 
suchego produktu w warstwie. Drógą warstwę należy nanosić krzyżowo 2 do 5 godzin po pierwszej. Decyzja nanoszenia 
jednej czy dwóch warstw zależy od jakości betonu, grubości narzutu, spodziewanego naporu wody , gładkości powierzchni 
oraz czy izolacja jest nakładana z dwóch stron ściany czy jednej. 
 
 
 
2.5. Materiały izolacyjne 
 Do izolowania powierzchni betonowych mających kontakt z gruntem i innych wskazanych projektem należy 
stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta: 

− emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM , 

− roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 , 

− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 , 

− papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03 , 

− mieszanka hydrofobizacyjna 

− wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty techniczne - za zgodą 
Inżyniera. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt.3. Sprzęt. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza 
mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do 
zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt4. Transport 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samo-chodowych (tzw. gruszek). Ilość 
„gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaak-ceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 5. Wykonanie robót. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i 
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, - sposób pielęgnacji betonu, 
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- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nad-zoru prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 

warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 

(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania, 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który 
może zapewnić żądane w SST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
±2% - przy dozowaniu cementu i wody 
±3% - przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu 
składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy 
wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, 

- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory 
wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 dr-gań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5=8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20=30 s., po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym, 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3=0,5 m, 

- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 s., 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 
1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
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W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 
później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas 
trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki  betonowej i wi ązaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując warunki 
umożliwiaj ące 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 zabe-
tonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora 
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania 
betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za 
pomocą mat lub folii. 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 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 +15°C 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 co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-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. 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje 
specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
5.6. Izolacja powierzchni betonu 
 Przed ułożeniem izolacji w miejscach stykania się betony z gruntem oraz wskazanych w dokumentacji projektowej, 
powierzchnie izolowane należy zagruntować np. przez: 
− dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych, 
− posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 
lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
 Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować lepikiem bitumicznym na 
gorąco i ułożyć izolację z papy asfaltowej. 
 Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Elementy nie pokryte 
izolacją przed zasypaniem gruntem należy smarować dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorąco. 
5.7. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według projektu 
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej 
wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
- obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Wykonanie zbiornika wodnego - izolacja bentonitowa

https://hurtland.eu/o/mata-bentonitowa/



Budowa zbiornika małej retencji  „CZAJKI” 
 

 61 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew 
iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować 
połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z 
zastosowaniem wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji 
projektowej. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne 
w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada 
w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 
dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 
dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o 
kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych f badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowani co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i 
badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być 
zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z Konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne 
uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych.  
Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 
 Rodzaj badania Metoda badania 

według 
Termin lub częstość badania 

Badania 
składników 
betonu 

1) Badanie cementu: 
czas wiązania 
stałość objętości 
obecność grudek 
wytrzymałość 

 
PN-EN 196-3 
jw. 
PN-EN 196-6 
PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed użyciem każdej 
dostarczonej partii 

j.w. 2) Badanie kruszywa  j.w. 
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 Rodzaj badania Metoda badania 
według 

Termin lub częstość badania 

składu ziarnowego 
kształtu ziaren 
zawartości pyłów 
zawartości zanieczyszczeń 
wilgotności 

PN-EN 133-1 
PN-EN 133-3 
PN-EN 133-9 
PN-B-06714/12 
PN-EN 1097-6 

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczenia 

j.w. 4) Badanie dodatków i domieszek PN-B-06240 i 
Aprobata Techniczna 

 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmianę 
roboczą 

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 
Badanie betonu 1) Wytrzymałość na ściskanie na próbkach j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej 

partii betonu 
j.w. 2) Wytrzymałość na ściskanie – badanie 

nieniszczące 
PN-B-06261 
PN-B-06262 

W przypadkach technicznie uzasadnionych 

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 
wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m3 
betonu 

j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w. 
j.w. 5) Przepuszczalność wody j.w. j.w. 

6.2. Tolerancja wykonania 
6.2.1. Wymagania ogólne 

- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania 
elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia 
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie, łącznie z 
określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
- Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i 
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
- Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budowli powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu 
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
6.2.2. System odniesienia 
- Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną 
stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z nor-mami PN-87/N-
02251 i PN-74/N-02211. 
- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
6.2.3. Fundamenty (ławy – stopy - płyty) 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być większe 
niż: 
± 20 mm przy klasie tolerancji N1, ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 
6.2.4. Słupy i ściany 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu 
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do słupów i ścian 
sąsiednich nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na 
każdym poziomie nie powinno być większe niż: 
±20 mm przy L ?30m, 
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 
± 0,10 (L+500) przy L ?500 m. 
- Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych 
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kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż: 
± h1300 przy klasie tolerancji N1, 
± h/400 przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe niż: 
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokości Σhi 
w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: 

Σ hi /300 n  przy klasie tolerancji N1, 

Σhi / 400 n  przy klasie tolerancji N2. 
6.2.5. Belki i płyty 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1  
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie 
powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2, 
- Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno być 
większe niż: 
± 20 mm przy Hi ? 20 m, 
± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 
± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 
 
6.2.6. Przekroje 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny 
bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być 
większe niż: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-5 mm przy klasie tolerancji N2. 
6.2.7. Powierzchnie i krawędzie 
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe 
niż: 
7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż; 
15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być 
większe niż: 
5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
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- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 
6 mm przy klasie tolerancji N1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie 
nie powinno być większe niż: 
L/100 ? 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 ? 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 
4 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2 
6.2.8. Otwory i wkładki 
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe 
niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7. Obmiar robót. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość 
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym 
od 6 cm. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. Odbiór robót. 
8.1. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inspektor-a nadzoru. 
8.3. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót 
betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9.1. Ustalenia ogólne. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
- oczyszczenie deskowania, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie przerw dylatacyjnych, 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 
osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
Cena jednostkowa uwzględnia zakup, dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, przygotowanie, transport i ułożenie 
mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, ułożenie i rozbiórkę deskowań, oczyszczenie stanowiska pracy i 
usunięcie będących własnością Wykonawcy materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
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PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 

badań. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.  Oznaczanie ilości wody wydzielającej się 

samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.  Analiza w  odczerwieni. 
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań.  
Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w 

domieszkach. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na 

ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na 

ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania.  
Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania.  
Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  
Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  
Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie relatywności alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz 

substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych 
lotnych. 

PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości.  Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 mval/dm3 metodą 
wersenianową. 

PN-C-04566/02  Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków.  Oznaczanie siarkowodoru i siarczków 
rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym. 

PN-C-04566/03  Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków 
rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 

PN-C-04600/00  Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie 
pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną. 

PN-C-04628/02  Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczonych i 
skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
PN-M-47900.00  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze.  Rusztowania stojakowe z rur stalowych.  Ogólne wymagania i 

badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  Ogólne wymagania i badania. 
PN-M-47900.03  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.  Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
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PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003).  Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 
10.2. Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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B.01.08 ZBROJENIE BETONU STAL Ą KLASY A-III N 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zbrojeniowych stalą zwykłą St0s w konstrukcjach wykonywanych na mokro, związanych z budową z budową budowli 
hydrotechnicznych  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia budowli 
żelbetowych wymienionych w punkcie 1.1. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem zbrojenia, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robót i materiałów. 
Zakres robót obejmuje wszystkie elementy konstrukcyjne jak: fundamenty, podpory, mury, konstrukcje szkieletowe, płyty, 
belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt.1.4. Określenia podstawowe.. 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym, żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.4. Określenia podstawowe.. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt.2. Materiały. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje 
się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej.  
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 
2.2. Klasa i gatunek stali zbrojeniowej 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą Specyfikacją stosuje się następującą klasę A-III N 
 
2.3. Własno ści mechaniczne i technologiczne stali 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-H-
84023.  W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
2.4. Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 
nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów 
gładkich o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
2.5. Odbiór stali na budowie 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony każdy krąg 
lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wytopu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
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Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy też 
kręgu. 
Dostarczoną na budowę stal, która: 
- nie ma zaświadczenia (atestu), 
- oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
- pęka przy wykonywaniu haków, 
należy zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-H-04310. 
2.6. Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i 
gatunków. 
2.7. Badanie stali na budowie 
Badaniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali do 60 ton. Z każdej partii należy pobrać po 6 próbek do 
badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, 
jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa 
od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej - stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inżyniera. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt.3. Sprzęt. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, 
prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca 
lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
3.2. Sposób wykonania robót 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu urządzeń do prostowania, cięcia i gięcia stali. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt4. Transport 
Wygięta stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 5. Wykonanie robót. 
5.2. Wykonanie zbrojenia 
5.2.1. Oczyszczenie powierzchni zbrojenia 
Pręty i walcówkę przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do 
całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian 
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali 
zbrojeniowej należy ją prostować. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż jego osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do podanych na rysunku nie 
powinna przekraczać 10 mm. 
Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji Projektowej z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-S-10042. 
5.2.3. Montaż zbrojenia 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż 
zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania 
właściwej grubości otulin zgodnych z normą i Dokumentacją Projektową należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
przekładkami betonowymi wiązanymi do prętów lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Szkielety 
płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z Dokumentacją Projektową przez 
spawanie lub wiązanie. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Zgrzewanie 
lub spawanie prętów mogą wykonywać jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać lub spawać: 
- w dwóch rzędach prętów skrajnych - każde skrzyżowanie, 
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- w pozostałych rzędach - co drugie w szachownicę. 
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 3 %. Zamknięcia 
strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion styki spawania mogą 
się znajdować na jednym pręcie. Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach 
płaskich nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. Liczba 
uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25 % ogólnej ich liczby. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6.  Kontrola jakości robót.. 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Dokumentacją Projektową 
oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. 
6.2. Badania w czasie budowy 
6.2.1. Sprawdzenie materiałów 
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i 
czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 
6.2.2. Sprawdzenie zbrojenia 
Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i taśmą, suwmiarką i porównanie z 
Dokumentacją Projektową . 
6.3. Badanie wytrzymało ści 
Badanie wytrzymałości siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za partie ich łączną masę nie 
przekraczającą 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich nie powinna być mniejsza niż 3 na partię. 
Badania należy przeprowadzać rozrywając pręty w kierunku prostopadłym do płaszczyzny siatki lub szkieletu na całej siatce, 
podpierając pręt górny w miejscach łączenia i podwieszając ciężar do pręta dolnego. Badany węzeł powinien wytrzymać 
obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub szkieletu płaskiego. 
Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach środkowych. W przypadku 
gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy poddać co najmniej część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli 
badanie podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego 
uzbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową kg/m. Nie 
dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia 
się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych 
w Dokumentacji Projektowej. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. Odbiór robót. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany 
na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, 
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
8.2. Odbiory cz ęściowe 
Odbiorom częściowym podlegają materiały: 
- stal zbrojeniowa, 
- gotowe siatki i szkielety. 
8.3. Odbiory ko ńcowe 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których 
zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9.1. Ustalenia ogólne. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 kilogram. Cena obejmuje zakup i dostarczenie materiału, oczyszczenie i 
wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie spawane „na styk” lub „na zakład” oraz montaż zbrojenia przy użyciu drutu 
wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót 
z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza pas drogowy. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań laboratoryjnych, oceny wizualnej oraz zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Ilość zbrojenia ze stali klasy A-0 związaną z niniejszą Specyfikacją podano na rysunkach w 
Dokumentacji Projektowej.  
10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Normy 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu.  
IDT-ISO 6935-1:1991  Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania. 
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
                  2. BI 8/92 poz. 38 
Zmiany: 1. BI 4/84 poz. 17 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998  Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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B.02.01 UMOCNIENIA DNA I SKARP CIEKÓW  

1. INFORMACJE OGÓLNE  
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
umocnieniowych.  
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do dokumentów przetargowych, obowiązujących przy 
wyborze wykonawcy robót, objętych inwestycją. Ustalenia w niej zawarte obejmują wszystkie czynności, niezbędne do 
wykonania, kontroli i odbioru prac umocnieniowych przewidzianych projektem. 
 1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z wykonaniem umocnień 
skarp oraz zabezpieczeń dna cieków o szerokości dna do 3,0 m. Obejmują następujące roboty : 

-  wymierzenie i wytyczenie robót, 
-  dodatkowy wykop pod umocnienia, 
-  wykonanie opasek z pojedynczych i podwójnych kiszek faszynowych, 
-  wycięcie i ułożenie pasa darniny na skarpach, 
- wykonanie palisad z kołków. 

 1.4. Definicje poj ęć i okre śleń podstawowych 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania i kontroli robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1.5 Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w pkt. 1. 2. Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej 
2.2. Zastosowane materiały 

2.2.1. Drewno (kołki i szpilki) 
Do wykonania umocnień z faszyny i darniny konieczne są szpilki i kołki drewniane,  wykonane z drewna iglastego i 

liściastego. Do ich wyrobu powinno być użyte drewno okrągłe lub łupane, (w miarę możliwości) pozbawione sęków. Kołek 
lub szpilka muszą posiadać jeden koniec ścięty płasko, prostopadle do osi, drugi - zaciosany  (zaostrzony) na długości dwóch 
średnic. Całość powinna być prosta, o strzałce krzywizny nie przekraczającej 5 cm. Długość szpilek przyjmuje się równą 20 
÷ 30 cm.  

Nie należy wykorzystywać do wyrobu w/w elementów drzewa osiki, kruszyny oraz drewna zbutwiałego. 
 

2.2.2. Kiszki faszynowe 
Kiszkami faszynowymi nazywa się elastyczny element składający się z faszyny wiklinowej lub leśnej odpowiednio 

ułożonej wzdłuż osi kiszki oraz usztywnionej przez przewiązanie gałązek drutem w odpowiednich odstępach. 
Ogólnie stosowane średnice kiszek wynoszą 10÷15 , 20, 25 i 30 cm. Dopuszczalna tolerancja dla średnic 20÷30 cm  

-  +/- 2 cm. Jako średnicę miarodajną należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w miejscu wiązania, w dwóch do 
siebie prostopadłych kierunkach. Faszynę należy układać odziomkami w jednym kierunku tak, by zachodziły na cieńsze 
końce gałązek co najmniej na długość dwóch wiązań. Przekrój kiszki w miejscu wiązania powinien być możliwie najbardziej 
zbliżony do kołowego. Odległość pierwszego wiązania od początku kliszki ma wynosić połowę odległości pomiędzy 
następnymi dwoma sąsiednimi. Odległość pomiędzy wiązaniami następnymi powinna wynosić : dla średnic 10÷25 cm – 33 
+/- 3 cm, dla średnicy 30 cm ÷ 40 +/_ 4 cm. Średnica drutu dla kiszek Φ 10÷20 cm  - 1.8 ÷ 2.2 cm , dla Φ 25 ÷ 30 cm – 2.2 ÷ 
3.0 mm . Ilość zwojów odpowiednio       1 i 2 . 

Faszyna wiklinowa stosowana na kiszki powinna odpowiadać wymaganiom BN-69/ 8952-30, leśna liściasta 
wymaganiom BN-78/9224-04. W faszynie leśnej nie może być gałęzi z jałowca, kruszyny i brzozy. 

Drut używany do wiązania powinien być ze stali x wg PN-67M-80026 lub St2 wg PN-72/H-84020. 
Sprawdzenie wymiarów kiszki polega na zmierzeniu średnicy kiszki w 10 dowolnie wybranych miejscach, jakości 

materiałów - na  oględzinach zastosowanej faszyny i drutu, wykonania – na zbadaniu czy nie da się z niej wyciągnąć pręta. 
2.2.3. Darnina 

Darniną określa się płat lub taśmę wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności 
trawiastej, turzycowo - trawiastej lub turzycowej. Darniowanie – jest to pokrycie darniną niezabezpieczonej powierzchni 
budowli ziemnej w taki sposób , aby darnina do niej przyrosła. 

Darnina trawiasta (ewentualnie z niedużym udziałem mchu i jagód) powinna być wycinana z darni okrywającej 
powierzchnię stałych użytków łąkowych, pastwiskowych, leśnych, gruntów zadarnionych, jak wygony, miedze, pasy 
przydrożne, polany leśne itp. Używanie do umocnień darniny trawiastej z udziałem mchu i jagód dopuszcza się przy. 
zabezpieczaniu rowów przebiegającej przez teren lasów. Darnina turzycowo-trawiasta i turzycowa powinna być wycinana z 
darni lub z porostów okrywających łąki błotne oraz grunty bagienne.            

Płyty lub taśmy darniny trawiastej powinny mieć grubość  6÷10 cm, zależnie od jej zwartości i przeznaczenia. 
Darnina dobrze spilśniona, zwarta i przeznaczona na grunty żyźniejsze i wilgotne może mieć grubość 6÷7 cm, używana do 
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darniowania powierzchni gruntów jałowych i suchych, (np. skarp głębszych przekopów lub nasypów) należy stosować 
darninę o grubości 8÷10 cm. Płaty lub taśmy darniny trawiastej z udziałem mchu i jagód lub darniny trawiasto-turzycowej i 
turzycowej należy wycinać powinny mieć grubość 10÷15 cm, zależnie od zawartości systemu korzeniowego darni  oraz 
głębokości sięgania zasadniczej masy korzeni. 

Pozostałe wymiary darniny należy przyjmować :  
- szerokość 50 cm,  
- długość - umożliwiającą właściwe ułożenie darniny, nie większą jednak niż   2.5 m .  

Teren przeznaczony do wycinania darniny, tam gdzie to jest możliwe, należy lokalizować jak najbliżej miejsca 
wbudowania. Zaleca się wycinanie darniny z trasy wykonywanych budowli przed rozpoczęciem wykopów lub nasypów. 
Cięcie należy przeprowadzać przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Darninę tnie się na prostokątne płaty lub taśmy o 
dogodnych wymiarach umożliwiających formowanie pasów wymaganej szerokości. Darnina powinna być jak najkrótszym 
czasie wbudowana lub, jeżeli jest to niemożliwe, odpowiednio złożona w stosy. 

2.2.4. Geowłóknina  
Geowłóknina filtracyjna będzie stosowana jako warstwa pośrednia pomiędzy gruntem rodzimym a stosowanym 

ubezpieczeniem. Nie dopuszcza się stosowania geowłóknin tkanych, dopuszcza się stosowanie tylko i wyłącznie 
geowłóknin igłowanych.  Geowłókniny powinny odpowiadać następującym wymaganiom : 

-  wytrzymałość na rozciąganie ≥ 8,0 kN/m, 
- wodoprzepuszczalność pod obciążeniem 20 kPa 
 w kierunku poziomym kH przy i=1 ≥ 15 x 10-4 m/s 
- stosunek wodoprzepuszczalności w kierunku  
 poziomym i pionowym  przy obciążeniu  
 2 i 20 oraz 200 kPa     kH/kV  ≥ 1,5 
-  grubość pod obciążeniem 20 kPa ≥ 1,5 mm 
-  pozorna średnica porów geowłókniny O90 80 ÷ 130 µm, 
 
2.2.5. Płyty betonowe 

Płyty zbrojone betonowe PA o wymiarach 0,9 x 0,6 x 0,1 m  lub EKO 0,60x0,40x0,08 m. 
 
- dopuszczalne odchyłki oraz rodzaj i wielkość wady : 

Rodzaj wady i dopuszczalne odchyłki : Wielkość wady i wartość odchyłek : 
 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni zewnętrznych                                                                      
- 
Odchylenie krawędzi od linii prostej                    - 
Odchyłki wymiarów zewnętrznych i otworów    - 
(długość, szerokość, wysokość) 

 
 
± 5 mm 
± 3 mm 
klasa dokładności elementów 4, wg PN-62/B-02356: dla 
wymiarów do 100 mm - ± 2 mm 
powyżej 300 mm - ± 3 mm 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Rolki geowłókniny należy składować w następujących warunkach : 

- w suchym miejscu, 
- ułożone poziomo na czystym i wyrównanym podłożu, 
- nie więcej niż trzy rolki jedna na drugiej, 
- nie krzyżować rolek, 

nie zaleca się składowania rolek bez opakowania fabrycznego dłużej niż jeden  
Darnina . Płaty darniny należy wbudowywać w miejsce przeznaczenia bezpośrednio po wycięciu. W przypadkach 
koniecznych (wycinanie z trasy obiektów) darninę można układać w stosy warstwami ( na okres możliwie najkrótszy),  
sposobem „trawa do trawy” i warstwa korzeniowa do warstwy korzeniowej. Stosy należy lokować w miejscach zacienionych, 
płaty darniny utrzymywać w stanie wilgotnym. Korzenie trawy nie mogą się przerastać w warstwach. Płaty zeschnięte, 
zwinięte na obrzeżach lub pożółkłe nie nadają się do wbudowania. Wysokość stosów nie może przekraczać 1 m.   
Kiszka faszynowa powinna być użyta bezpośrednio po dostarczeniu na budowę. W przypadkach koniecznych, można ją 
składować w stosy, ustawione w miejscach zacienionych. Kierunek układania kiszek w poszczególnych warstwach powinien 
być prostopadły do siebie. 
Płyty betonowe należy składować na podłożu wyrównanym i odpowiednio utwardzonym, na rąb, w rzędach ułożonych na 
dwóch drewnianych legarach, z zachowaniem kąta nachylenia do podłoża 45o. W rzędach należy układać płyty tylko jednego 
rodzaju oparte o podłoże dłuższymi bokami, z zastosowaniem drewnianych przekładek. Rodzaj podparcia powinien 
wykluczać możliwość przesuwu i wywrócenia elementów składowanych.  
Dopuszcza się składowanie elementów do wysokości dwóch warstw . Każdą warstwę należy układać na drewnianych 
legarach z drewnianymi przekładkami. Elementy można składować w dwóch rzędach obok siebie. Długość rzędów nie jest 
ograniczona. Usytuowanie rzędów powinno zapewnić swobodny dojazd środkami transportowymi oraz bezpieczne 
manewrowanie przenoszonymi elementami.  
Kołki faszynowe składuje się w pryzmach, ustawionych na podłożu wyrównanym, na legarach z bali lub żerdzi. Boki pryzmy 
zabezpiecza się palami wbitymi pionowo w podłoże (przynajmniej po 2 szt. z każdej strony) podpartymi palikami wbitymi 
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ukośnie, przybitymi gwoździami do pali pionowych. Wszystkie ostrza kołków  ułożonych w pryzmie powinny być 
skierowane w tą samą stronę. Wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m.     
Składowanie wszystkich materiałów powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami BHP. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt 1.3. Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania dotyczące 
sprzętu” . 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót umocnieniowych 

Do wykonania robót umocnieniowych, w konkretnych warunkach przewidzianych niniejszą specyfikacją,  może być 
użyty żuraw samochodowy.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt 1. 4. Ogólnej Specyfikacji technicznej „Wymagania 
dotyczące środków transportowych” . 
4.2. Transport materiałów 

Materiały należy przewozić na miejsce wbudowania wyłącznie przy użyciu odkrytych środków transportu, 
pozwalających na bezpieczny ich załadunek i rozładunek sposobem ręcznym lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.  

Do transportu mogą być stosowane : 
- ciągniki kołowe z przyczepami, 
-  samochody skrzyniowe, 

lub inne środki transportu zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Materiały powinny być ułożone na środkach transportowych w sposób zabezpieczający przed startami lub 

uszkodzeniami w tracie ich przewożenia, powinny równomiernie obciążać powierzchnię ładunkową .   
Rolki geowłókniny pakowane są w czarną wodoszczelną folię polietylenową. Folia ma na celu zabezpieczenie 

materiału przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie. Geowłóknina nawinięta jest na tuleje 
papierowe lub rury stalowe. W czasie ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed 
uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed działaniem wysokich temperatur oraz promieniami słonecznymi. 
Opakowania rolki nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt 1.5. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
5.2. Zasady wykonywania robót 

5.2.1. Wykonanie opaski faszynowej 
Prace należy prowadzić bezpośrednio za wykopami, kształtującymi przekrój poprzeczny koryta. W wykonanym 

wykopie, w linii krawędzi dna, należy wbić kołki drewniane w rozstawie co 50 cm , z nachyleniem na zewnątrz wynoszącym 
ok. 15o. Kołek powinien wystawać ponad projektowane dno cieku na wysokość przewidzianej opaski. Za linią kołków, od 
strony skarpy, wykonać dodatkowy wykop, ułożyć kiszki   faszynowe i przybić je palikami,  w odstępach  co 1 m, 
ustawionymi w przybliżeniu prostopadle do powierzchni skarpy, w połowie rozstawy pomiędzy kołkami,   W przestrzeni 
pomiędzy kiszką a skarpą ułożyć płaty darniny (lub geowłókninę) pełniące rolę filtra, opierając ją o opaskę. Pozostała 
przestrzeń wypełnić gruntem rodzimym. Kiszka powinna być zagłębiona w dno co najmniej 5 cm , lecz nie więcej niż do 
połowy jej średnicy. Po wykonaniu opaski, rozbite głowice palików oraz wystające od strony koryta gałązki, należy przyciąć. 
Na styku skarpy i opaski, należy uformować ławeczkę, i przykryć ją płatem darniny. Przy większej ilości kiszek w opasce, 
kiszki układa się pomiędzy dwoma rzędami pali. 
5.2.2. Układanie darniny 

Darniowanie na płask. Darninę przewidzianą do wbudowania należy złożyć bezpośrednio przed jej ułożeniem, przy 
górnej krawędzi skarpy, wzdłuż cieku, w ilości odpowiadającej zużyciu na 1 mb umocnień. Przed jej ułożeniem, 
powierzchnię skarpy spulchnić na głębokość ok. 2 cm. Układanie rozpocząć od dołu (od opaski kiszkowej) i prowadzić 
poziomymi rzędami w górę, z dokładnym uklepaniem i przybiciem szpilkami każdego kolejnego rzędu. Dolny pas darniny 
powinien być oparty o opaskę kiszkową,  płotek lub palisadę. Szpilki należy wbijać prostopadle do powierzchni skarpy, w 
odstępach 25 cm nie mniej jednak niż 2 sztuki na płat. Kolejne rzędy układać z zachowaniem mijania się styków 
poszczególnych płatów. Poszczególne płaty powinny ściśle przylegać do siebie. Po ułożeniu, darninę pielęgnować przez 
polewanie wodą do czasu ukorzenienia się. 

Jeżeli umocnienia mają się znajdować przez dłuższy czas pod zwierciadłem wody, do ich wykonania należy użyć 
darniny turzycowo – trawiastej. W gruntach jałowych, umocnienia z darniny układa się na warstwie ziemi urodzajnej. 
Minimalna grubość warstwy humusu nie może być mniejsza niż 5 cm . 

 
5.2.3. Układanie geowłókniny  

W zależności od wielkości i wagi, rolki geowłókniny mogą być przenoszone i rozkładane ręcznie lub z 
wykorzystaniem urządzeń do podnoszenia i transportu. Ponieważ rolki posiadają rdzeń (tuba papierowa lub rura stalowa), 
możliwe jest ich przemieszczanie i rozkładanie przy użyciu zawiesi do ładowarek, koparek itp. 

Geowłókninę rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasami równoległymi lub prostopadłymi do osi 
cieku. Rolki lub ich część, rozwija się tak by pokryć całą powierzchnię. Przy rozkładaniu należy uwzględnić wielkość 
wymaganej zakładki. Przy gruntach o umiarkowanej nośności (CBR>5) zakład wynosi L = 0.3 m.  
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5.2.4. Wykonanie umocnienia dna z płyt PA i EKO 
  Umocnienia z płyt należy układać na wyrównanej powierzchni.. Pierwszy rząd płyt  powinien być oparty o palisadę 
albo pale (w ilości min. 2 szt. na płytę) wbite wzdłuż krawędzi dna  lub od czoła umocnień, przy układaniu ich na dnie cieku. 
Po ułożeniu pierwszego rzędu należy układać kolejne, w górę skarpy lub biegu rzeki. W miarę układania kolejnych rzędów, 
płyty należy przybijać do podłoża. Styki pomiędzy płytami w poszczególnych rzędach powinny mijać się, nie mogą tworzyć 
linii ci ągłej na całej długości umocnień. Płyty uszkodzone (pęknięte lub posiadające ubytki), nie mogą być stosowane. W 
przypadku ich ułożenia, wykonawca wymieni je na własny koszt.  
5.2.5. Wykonanie palisad  z kołków faszynowych 

Wykonanie palisady należy rozpocząć od wbicia słupków kierunkowych w osi palisady. Do słupków mocuje się z 
obydwu stron kleszcze przy użyciu śrub ciesielskich, z wykorzystaniem do tego celu połowizn żerdzi. Kołki wbija się 
pomiędzy kleszcze, jeden przy drugim, na głębokość przewidzianą projektem, poczynając od jednego z końców palisady. 
Kleszcze przekłada się w miarę postępu robót. Po wbiciu palisady, głowice kołków i słupków należy obciąć na określonym w 
dokumentacji poziomie. 
 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt 1.6. Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Działania związane z 
kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych”. 

6.6.2. Kontrola jakości robót umocnieniowych 
 Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych umocnień koryta z 
Dokumentacją projektową i niniejszą ST. Kontrolę umocnień cieku należy przeprowadzać w zakresie : 

- usytuowania opaski z kiszek faszynowych i krawędzi dolnej umocnień z płyt w stosunku do osi cieku, 
- wymiarów przekroju poprzecznego. 
- nachylenia skarp. 

Kontrola umocnień z darniny polega na : 
- oględzinach ułożonej darniny. Badanie należy przeprowadzić nie mniej niż w dwu punktach wybranych losowo 

(jedno miejsce na 1000 m2). W miejscach, gdzie w czasie oględzin stwierdzono niedokładności w układaniu lub 
objawy wysychania (więdnięcia) darniny, przeprowadza się szczegółowe badanie użytej darniny, szpilek oraz 
jakości wykonania robót, 

- badanie darniny polega na dokładnym obejrzeniu jej powierzchni na około, l m2 w miejscu wyznaczonym i 
sprawdzeniu rodzaju i żywotności roślinności tworzącej darń, 

- przybicie szpilkami darniny należy sprawdzić przesuwając łatę po powierzchni umocnień badając, czy z darniny 
nie wystają łebki szpilek. Badanie szpilek polega na wyciągnięciu z gruntu w miejscu wyznaczonym 3 szpilek 
oraz na sprawdzeniu materiału i jakości wyrobu w odniesieniu do wymagań p. 5.2.2.1. niniejszej specyfikacji.  

Kontrola opaski faszynowej odnosi się do sprawdzenia jakości materiału drzewnego,  rozstawy pali i zamocowania kiszek 
palikami, ułożenia darniny lub włókniny filtracyjnej za opaską, zgodności cech użytych kiszek faszynowych z 
wymaganiami podanymi w p. 5.2.2.2.2. oraz niwelacyjnego skontrolowania rzędnych opaski w zgodności z 
profilem podłużnym cieku. 

Kontrola umocnień z płyt obejmuje : 
- sprawdzenie kształtu i wymiarów płyt, 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (uszkodzenia), 
- sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie, wodoszczelność i mrozoodporność wg PN-75/B-06250. 

wadliwość dopuszczalna – maksimum 4%, 
Partia elementów uznana za niezgodną z wymaganiami może być przez producenta przesortowana i przedstawiona do 
ponownych badań, pod warunkiem, że wytrzymałość betonu, wodoszczelność i mrozoodporność nie jest mniejsza od 
wymaganej.  

- sprawdzenie kształtu umocnień oraz ich konstrukcji co do zgodności z przekrojem poprzecznym cieku oraz  
konstrukcją opisaną w projekcie. 

Kontrola wykonania palisady polega na : 
- sprawdzeniu zgodności długości i średnicy użytych kołków z wymaganiami projektu, 
- sprawdzaniu na bieżąco głębokości wbijania palisady,  odstępów pomiędzy kołkami oraz osiowego ich 

ustawienia, 
- sprawdzaniu, czy kołki nie zostały uszkodzone w czasie wbijania,  
- sprawdzeniu kształtu i rzędnych umocnień co do zgodności z projektem.  

 7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt 1.7. Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Obmiar robót” . 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są : 

- opaska z kiszek faszynowych -   m umocnienia (metr bieżący) , 
- darniowanie -    m2 umocnionej powierzchni (metr kwadratowy), 
- umocnienie płytami -   m2 umocnionej powierzchni (metr kwadratowy), 
- palisada -     m długości palisady (metr bieżący) z   
            uwzględnieniem średnicy pali i głębokości 
            wbicia.  

Wykonanie zbiornika wodnego - izolacja bentonitowa

https://hurtland.eu/o/mata-bentonitowa/



Budowa zbiornika małej retencji  „CZAJKI” 
 

 76 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt 1.8. Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
6.8.2. Zasady odbioru robót umocnieniowych 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych prac z Dokumentacją techniczną i  
wymaganiami określonymi w mniejszej ST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie 
wykonanych robót. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 1.9 Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Podstawa 
płatności” . 
9.2. Cena jednSTki obmiaru 
Cena 1 m opaski z kiszek faszynowych obejmuje : 

- dodatkowy wykop pod umocnienia, 
- wbicie kołków, 
- ułożenie kiszek faszynowych, 
- wycięcie i założenie darniny za opaskę, 
- przybicie kiszek kołkami. 

Cena 1 m2 umocnień powierzchni darniną : 
- wycięcie darniny, 
- wyrobienie kołków i szpilek, 
- transport materiałów w strefie roboczej, 
- spulchnienie gruntu na głębokość 2 cm, 
- ułożenie płatów darniny z przybiciem szpilkami. 

Cena 1 m2 umocnień z płyt betonowych zawiera : 
- ułożenie elementów na wyrównanym podłożu, 
- dopasowanie i wyrównanie sąsiednich płyt. 

Cena 1 m wykonania palisady obejmuje : 
- wbicie pali kierunkowych, 
- założenie kleszczy i przesuwanie ich w miarę postępu robót, 
- wbicie kołków, 
- obcięcie głowic kołków i pali. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-62/B-02356 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie 
2. PN-75/B-06250 - Beton zwykły 
3. PN-74/B-30000 – Cement portlandzki 
4. PN-74/B-30005 – Cement hutniczy 
5. PN-75/B-04630 – Woda do celów budowlanych 
6. PN/N-03010 – Statystyczna kontrola jakości. 
7. PN-73/N-03021 – jw. lecz kontrola odbiorcza, 
8. BN-69/6721-02 – Kruszywa mineralne 
9. PN-B-12082 – Darniowanie. 
10. Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Część I. Rzeki i potoki górskie. 

CBSiPBW  „Hydroprojekt". Warszawa 1979 
11. BN-64/9226-01 - Drewno 
12. Faszyna wiklinowa BN-69/8952-30 
13. Faszyna leśna  BN-63/9224-04 
14. Kiszka faszynowa BN-69/8952-27 
15. Druty okrągłe ze stali niskowęglowęj ogólnego przeznaczenia PN-67/M-80026 
16. Druty okrągłe ze stali niskowęglowęj ogólnego przeznaczenia PN-72/H-84020 
17. Badania wytrzymałości na ściskanie wg PN-84/B-04110 
18. Badania mrozoodpomości wg PN-85/B-04102 
19. Badania ścieralności wg PN-84/B-041 H 
20. Badania nasiąkliwości wg PN-85/B-04101. 
21. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996 r 
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B.02.02 DARNIOWANIE 

1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
umocnieniem skarp poprzez darniowanie. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie l. l. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem skarp nasypów 
przez darniowanie, wraz obsianiem mieszanką traw i obejmują: 
umocnienia na skarpach korpusu nasypu i przejazdów zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w ST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 1. Część ogólna. 

Darnina – płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności trawiastej, 
turzycowo -trawiastej lub turzycowej. 

Darniowanie- pokrycie darniną niezabezpieczonej powierzchni budowli ziemnej w taki sposób , aby darnina do niej 
przyrosła. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące 
robót. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 2. Materiały. 
2.2. Materiały do wykonania umocnienia skarp 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypów wg zasad niniejszej ST, są: 

- darnina, 
- szpilki 

Darnina 
Darnina trawiasta i trawiasta z niedużym udziałem mchu i jagód powinna być wycinana z darni okrywającej powierzchnię 
stałych użytków łąkowych, pastwiskowych, leśnych, gruntów zadarnionych, jak wygony, miedze, pasy przydrożne, polany 
leśne itp. Zwartej darniny trawiastej z niedużym udziałem mchu i jagód dopuszcza się przy. zabezpieczaniu rowów w lasach. 
Darnina turzycowo-trawiasta i turzycowa powinna być wycinana z darni lub z porostów okrywających łąki błotne oraz grunty 
bagienne.            
Płyty lub taśmy darniny trawiastej należy wycinać o grubości 6— 10 cm, zależnie od jej zwartości i przeznaczenia. Darnina 
dobrze spilśniona, zwarta i przeznaczona na grunty żyźniejsze i wilgotne może mieć grubość 6—7 cm, natomiast do 
darniowania powierzchni gruntów jałowych i suchych, np. skarp głębszych przekopów i nasypów należy stosować darninę o 
grubości 8—10 cm. 
Płaty lub taśmy darniny trawiastej z niedużym udziałem mchu i jagód, trawiasto-turzycowej i turzycowej należy wycinać o 
grubości 10—15 cm, zależnie od zawartości systemu korzeniowego darni  oraz głębokości sięgania zasadniczej masy 
korzeni. 
Pozostałe wymiary darniny należy przyjmować:  

- szerokość 50 cm,  
- długość umożliwiającą właściwe ułożenie darniny, nie większą jednak od 250 cm. 

Teren przeznaczony do wycinania darniny, tam gdzie to jest możliwe, należy lokalizować jak najbliżej miejsca wbudowania. 
Zaleca się wycinanie darniny z trasy wykonywanych urządzeń. Cięcie należy przeprowadzać przy użyciu specjalnych pługów 
i krojów. Darninę tnie się na prostokątne płaty lub taśmy o dogodnych wymiarach umożliwiających formowanie pasów 
wymaganej szerokości. Darnina powinna być możliwie w jak najkrótszym czasie wbudowana lub odpowiednio złożona w 
stosy. 
Szpilki do przybijania darniny  powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi, obrzynków lub drewna szczapowego, zarówno z 
drzew iglastych, jak i liściastych, z wyjątkiem osiki, kruszyny oraz prętów żywej wikliny. Szpilki powinny być proste, w 
cieńszym końcu ostro zaciosane, w drugim ucięte pod kątem prostym. Grubość ich powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, 
natomiast długość od 20 do 30 cm. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót należy stosować  narzędzia zgodnie z potrzebami. 
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4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt4. Transport 
4.2. Transport materiałów 
Transport darniny może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera,, w warunkach 
zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciu korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami 
W trakcie załadunku darniny Wykonawca powinien usunąć zanieczyszczenia obce, tj. korzenie, kamienie itp. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Darniowanie należy wykonywał poziomymi warstwami z dokładnym uklepaniem i przybiciem szpilkami każdej warstwy 
darniny. Kolejne warstwy darniny należy nakładać na siebie z zachowaniem mijania się styków płatów i przybijać szpilkami. 
Szpilki należy wbijać pionowo w odstępach 25 cm nie mniej jednak niż 2 sztuki na płat. 
5.2. Zakres wykonania robót 

- Wycięcie darniny. 
- Wyrobienie kołków z drewna opałowego lub odpadowego. 
- Transport materiałów w strefie roboczej. 
- Spulchnienie gruntu skarpy na głębokość 2 cm. 
- Darniowanie płatami darniny złożonymi przy górnej krawędzi skarpy z przybiciem kołkami. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt  6.  Kontrola jakości robót.. 
6. 2. Kontrola jako ści  
6.2.1. Wyznaczenie miejsca badania. W miejscach, gdzie w czasie oględzin stwierdzono niedokładności, należy 
przeprowadzić szczegółowe badanie użytej darniny, szpilek oraz jakości wykonania robót. Badanie należy przeprowadzić nie 
mniej niż w dwu miejscach wybranych losowo lub jedno miejsce na 1000 m2 wykonanego darniowania. 
6.2.2. Badanie darniny polega na dokładnym obejrzeniu powierzchni około, l m2 w miejscu wyznaczonym i sprawdzeniu 
rodzaju i żywotności roślinności tworzącej darń.  
6.2.3. Badanie szpilek polega na wyciągnięciu z gruntu w miejscu wyznaczonym 3 szpilek oraz na sprawdzeniu wymagań p. 
2.2.  
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7. Obmiar robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
a) l m2 (metr kwadratowy) umocnienia skarp darniną, 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 8. Odbiór robót. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Nie występują. 
9. Podstawy płatności 
Cena 1 m2 umocnienia skarp przez darniowanie obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 
- wycięcie i dostarczenie darniny, 
- wbudowanie darniny, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót. 

10. Przepisy związane 
BN-74/9191-02 - Urządzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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B.02.03 GEOWŁÓKNINY FILTRACYJNE 

1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem geowłóknin pod 
umocnienia.   
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z układaniem geowłóknin pod 
umocnienia płytami betonowymi z otworami, obejmują one miejsca zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji 
Projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 2. Materiały. 
2.2. Materiał 

 
Geowłóknina filtracyjna będzie stosowana jako warstwa pośrednia pomiędzy gruntem rodzimym a stosowanym 

ubezpieczeniem. Nie dopuszcza się stosowania geowłóknin tkanych, dopuszcza się stosowanie tylko i wyłącznie 
geowłóknin igłowanych.  Geowłókniny powinny odpowiadać następującym wymaganiom : 

-  wytrzymałość na rozciąganie ≥ 19,0 kN/m, 
- wodoprzepuszczalność pod obciążeniem 20 kPa 
 w kierunku poziomym kH przy i=1 ≥ 15 x 10-4 m/s 
- stosunek wodoprzepuszczalności w kierunku  
 poziomym i pionowym  przy obciążeniu  
 2 i 20 oraz 200 kPa     kH/kV  ≥ 1,5 
-  grubość pod obciążeniem 20 kPa ≥ 2,0 mm 
-  umowna średnica porów geowłókniny O90 
 w przypadku filtrowania gruntów : 
 > grunty spoiste 80 ÷ 200 µm, 
 > gruby pył do piasku pylastego 60 ÷ 110 µm, 
 > piasek drobny 60 ÷ 130 µm, 
 > piasek średni 80 ÷ 300 µm, 
 > piasek gruby 120 ÷ 600 µm, 

 
 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 3. Sprzęt. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt4. Transport 
4.2. Transport materiałów 
Rolki geowłókniny pakowane są w czarną wodoszczelną folię polietylenową. Folia ma na celu zabezpieczenie materiału 
przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie. Rolki geowłókniny nawinięte są na tuleje papierowe lub 
rury stalowe. W czasie ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniem 
mechanicznym lub chemicznym, przed działaniem wysokich temperatur oraz promieniami słonecznymi. Opakowania rolki 
nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. 
Opakowane rolki geowłókniny można przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zachowaniem wszystkich 
przepisów BHP dotyczących tak środka transportowego jak i operacji załadunku, przewozu i wyładunku. 
4.3. Składowanie.  
Rolki geowłókniny należy składować następująco: 

- w suchym miejscu, 
- ułożone poziomo na czystym i wyrównanym podłożu, 
- nie więcej niż trzy rolki jedna na drugiej, 
- nie krzyżować rolek, 
- nie zaleca się składowania rolek bez opakowania fabrycznego dłużej niż jeden tydzień. 
- Składowanie powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami BHP.  
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5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 5. Wykonanie robót. 
5.2. Zakres wykonania robót 
5.2.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do zabezpieczenia skarpy należy wykonać: 

- prace pomiarowe, powierzchnia skarpy winna być przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana przez 
Inżyniera 

- plantowanie i zagęszczenie powierzchni skarpy, aby jej powierzchnia powinna odpowiadać wymaganiom 
określonym w Dokumentacji Projektowej, 

- plan układania, który powinien określać miejsce ułożenia każdej rolki geowłókniny i kolejność układania. 
Powinien podać sposób zachodzenia na siebie pasów, uwzględniając nachylenie podłoża, szerokość pasów i 
mocowania geowłókniny do podłoża.    

5.2.2. Rozkładanie geowłókniny 
Rolki geowłókniny w zależności od wielkości i wagi, mogą być przenoszone i rozkładane ręcznie lub wymagają urządzeń do 
podnoszenia i transportu. Ponieważ rolki posiadają rdzeń (tuba papierowa lub rura stalowa), możliwe jest ich 
przemieszczanie i rozkładanie  przy użyciu zawiesi do ładowarek, koparek itp. 
Geowłókninę rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasami równoległymi lub prostopadłymi do osi nasypu. 
Rolki lub ich część, rozwija się tak by pokryć całą powierzchnię. Przy rozkładaniu należy uwzględnić wielkość wymaganej 
zakładki. Przy gruntach o umiarkowanej nośności (CBR>5) zakład wynosi L=0.3 m.  
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
6.2.  Kontrola jako ści zabezpieczenia 
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na: 
sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową 
równości układanej warstwy (brak sfalowań, załamań itp.), 
wielkości zakładu przyległych pasm, 
ciągłość warstwy, w tym brak uszkodzeń mechanicznych. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest: 
m2 zabezpieczonej powierzchni, 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 8. Odbiór robót. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Nie występują. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9. Podstawa płatności. 
Cena 1 m2 zabezpieczenia obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiału, 
- ułożenie geowłókniny. 
10 . Przepisy związane 
Nie występują. 
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B.02.04 HUMUSOWANIE I OBSIEW 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
umocnieniem skarp nasypu i przejazdów oraz powierzchni terenu naruszonych podczas wykonywania robót ziemnych 
powierzchni poprzez humusowanie i obsiew mieszanką nasion traw. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie l. l. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem przez 
humusowanie, wraz obsianiem mieszanką nasion traw i obejmują:  
umocnienia na skarpach nasypu i przejazdów oraz powierzchnie terenu naruszonych podczas wykonywania robót ziemnych 
zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w ST A.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A.00 pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST A.00 pkt 2. Materiały. 
2.2. Materiały do wykonania umocnienia skarp 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia wg zasad niniejszej ST, są: 

- humus, 
- nasiona traw, 
- nawoazy mineralne, 
- woda. 

Humus 
Do humusowania należy użyć ziemię roślinną zdjętą z pasa robót ziemnych i składowaną zgodnie z ST 00.03 „Roboty w 
zakresie usuwania gleby”. 
Nasiona traw 
Zgodnie z Dokumentacją. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00 pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót należy stosować: 

- spycharki gąsienicowe, koparki, 
- ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 
- beczkowóz, 
- inne narzędzia ręczne zgodnie z potrzebami. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00 pkt4. Transport 
4.2. Transport materiałów 
Transport humusu może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. W trakcie załadunku humusu Wykonawca powinien usunąć z humusu zanieczyszczenia obce, tj. korzenie, 
kamienie itp. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A.00 pkt 5. Wykonanie robót. 
5.2. Zakres wykonania robót 
Humusowanie 
Przed przystąpieniem do humusowania, powierzchnia powinna odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji 
Projektowej i ST 01.03. Po przyjęciu przygotowanej powierzchni Wykonawca przykryje przygotowaną powierzchnię ziemią 
urodzajną o grubości 20 cm (a na przejazdach i przepędzie – 10 cm). Humusowanie powinno być wykonywane od dolnej 
krawędzi skarpy prowadzone w górę przy umacnianiu korpusów nasypów.  Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić 
przez ubicie sprzętem wymienionym w pkt.3.  Do humusowania będzie użyty humus, uprzednio i złożony w pryzmach w 
pobliżu prowadzonych robót. 
Obsianie trawą i pielęgnacja 
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Zahumusowane powierzchnie będą obsiane mieszanka nasion traw. Wymagania dotyczące obsiania i pielęgnacji trawników 
zostały podane w Dokumentacji. 
Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót 
dla grubości warstwy humusu - ± 2 cm. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A.00 pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
6. 2. Kontrola jako ści humusowanie i obsiania skarp 
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu: 
zgodności ułożonej warstwy humusu z Dokumentacją Projektową i niniejszą ST (pkt. 5.2.1). 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A.00 pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
a) l m2 (metr kwadratowy) umocnienia przez humusowanie z obsianiem, 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A.00 pkt 8. Odbiór robót. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Nie występują. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogólne 
a) Cena 1 m2 umocnienia skarp przez humusowanie obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie humusu, 
- wbudowanie humusu, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót. 

b) Cena 1 m2 obsiewu: 
- dostarczenie materiału, 
- obsiew, 
- pielęgnację skarpy, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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B.02.05 UMACNIANIE SKARP BIOWŁÓKNIN Ą 

1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem umocnienia skarp nasypów i wykopów biomatą.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem skarp: 
- umacnianie biowłókniną zawierającą mieszankę nasion traw. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Rów – otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
1.4.2. Biowłóknina – mata włókna bawełnianego lub bawełnopodobnego, wykonana techniką włókninową z równomiernie 

rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roślin motylkowych, służąca do umacniania i zadarniania 
powierzchni niezadarnionych. 

1.4.3. Humus – ziemia roślinna (urodzajna). 
1.4.4. Humusowanie – pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw. 
1.4.5.Umacnianie i zadarnianie biowłókniną – pokrycie biowłókniną (1.4.2.) powierzchni niezadarnionej, przytwierdzenie jej 

szpilkami i kołkami oraz przykrycie warstwą 1-2 cm humusu i pielęgnacja w taki sposób, aby nasiona traw i roślin 
motylkowych znajdujących się w biowłókninie wykiełkowały, wytworzyły darń.  

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 1.5. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętymi niniejszą ST są: 
 biowłóknina 
 nasiona traw do produkcji biowłókniny, 
 humus, 
 nawozy, 
 szpilki, 
 kołki, 
 sznurek polipropylenowy lub z włókna naturalnego, 
 woda. 
2.3. Biowłóknina 
Podstawowe wymagania techniczne dotyczące biowłókniny według normy nr ref. PrPN-B-12074 (projekt). 
Biowłóknina w trakcie produkcji jest zwijana w bele o różnych szerokościach  i długościach. Szerokość i długość biowłókniny w 
beli może być uzgodniona z wytwórcą. Do biowłókniny powinien być dołączony atest, zawierający: charakterystykę wyrobu, skład 
mieszanki nasion roślin, typ siedliska dla którego przeznaczona jest biowłóknina, datę produkcji, nieprzekraczalny termin 
wbudowania i warunki składowania. 
2.4. Szpilki 
Szpilki i kołki do przytwierdzania biowłókniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi, obrzynków lub drewna szczapowego, 
zarówno z drzew iglastych, jak i liściastych, z wyją-tkiem osiki, kruszyny oraz prętów żywej wikliny. Szpilki i kołki powinny być 
proste, na cieńszym końcu ostro zaciosane, na drugim ucięte pod kątem prostym. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 cm do 
2,5 cm, natomiast długość około 35 cm. Grubość kołków powinna wynosić od 4 cm do 6 cm, a długość od 50 cm do 60 cm. W 
górnym, grubszym końcu kołki powinny mieć nacięcia do nawinięcia sznurka. 
2.5. Sznurek 
Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowłókniny powinien spełniać wymagania PN-P-85012:1992 (PN-92/P-85012). 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 cysterna do wody pod ciśnieniem z własnym napędem poruszania i pompowania lub odpowiednio dostosowana oraz 

umocowana na przyczepie, 
 sprzęt do zwilżania drobnymi kroplami wody powierzchni skarpy umocnionej biowłókniną za pomocą systemu 

zraszaczy deszczownianych krótkiego zasięgu lub ogrodniczymi (sektorowymi) względnie z cysterny z wodą pod 
ciśnieniem i zainsta-lowanymi na niej zraszaczami deszczowymi sektorowymi, 

Wykonanie zbiornika wodnego - izolacja bentonitowa

https://hurtland.eu/o/mata-bentonitowa/



Budowa zbiornika małej retencji  „CZAJKI” 
 

 85 

 drabina umożliwiająca układanie i mocowanie biowłókniny na skarpie, eliminując chodzenie po wyrównanej 
powierzchni przed ułożeniem ani po jej ułożeniu, 

 podstawowe narzędzia do humusowania powierzchni skarpy i mocowania biowłókniny takie jak: łopaty, grabie, młotki, 
topory, ręczne piły itp. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport biowłókniny 
Biowłókninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem oraz innymi 
uszkodzeniami i zanieczyszczeniami. 

4.2.2. Transport nasion traw 
Nasiona traw transportowane do producenta biowłókniny można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przez zawilgoceniem. 

4.2.3. Transport materiałów z drewna i metali 
Szpilki, paliki, kołki, sznurek, zraszacze, drabiny można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 5. oraz w projekcie normy nr ref. PrPN-B-12074 
pkt 2.3. Nie zaleca się umacniania skarp biowłókniną w okresie od 15 października do 15 listopada. Decyzję o wykonaniu 
umocnienia w tym okresie może podjąć Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uwzględnieniu długoterminowej prognozy pogody, 
że w okresie co najmniej jednego miesiąca, od chwili wbudowania biowłókniny, nie wystąpią temperatury ujemne grożące 
wymarznięciu wykiełkowanych nasion traw. Rośliny traw posiadające co najmniej cztery listki nie są zagrożone wymarznięciem. 
Nasiona traw we wbudowanej biowłókninie przed wykiełkowaniem nie są wrażliwe na działanie mrozu. 
5.2. Humusowanie 
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa humusu powinna sięgać poza 
górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu do 50 cm. Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić od 5 do 20 cm. 
w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. W celu lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na 
powierzchni skarpy można wykonać rowki poziome lub pod kątem 300 do 450 o głębokości od 15 do 20 cm, w odstępach co 0,5 do 
1,0 m. Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne oraz dokładnie wyrównać 
powierzchnię. 
5.3. Układanie biowłókniny na skarpach wykopów i na sypów. 

5.3.1. Układanie biowłókniny na skarpach wykopów 
Na przygotowanej powierzchni skarpy wykopu należy rozwijać biowłókninę z beli, równolegle do dolnej krawędzi skarpy. 
Biowłókninę należy rozwijać i przytwierdzać w odcinkach o długości od 2 m do 3 m. Brzegi rozwiniętego odcinka biowłókniny 
przymocowuje się do podłoża szpilkami wbitymi na brzegach biowłókniny w odstępach od 0,8 m do 1,0 m. Na skarpach o 
nachyleniu większym niż 1:2 stosując włókninę o szerokości większej niż 1,0 m, należy przymocować do podłoża także środek pasa 
biowłókniny wbijając szpilki w odstępach od 1 m do 1,5 m. Rozwijając na skarpie kilka poziomych pasów biowłókniny należy 
zwrócić uwagę aby ich brzegi zachodziły na siebie pasem szerokości 0,1 m. Wierzchołki wbitych szpilek nie powinny wystawać 
ponad biowłókninę więcej niż 2 cm. Aby biowłóknina dokładnie przylegała do powierzchni skarpy należy rozwijać ją i układać 
luźno, zostawiając około 5% zapasu długości na kurczenie się biowłókniny po jej zamoczeniu. W przypadku umacniania i 
zadarniania biowłókniną skarp wykopów pasem o szerokości większej niż 1,0 m, należy formować w biowłóknine poziome fałdy, 
które ułatwiają zatrzymywanie się ziemi po przysypaniu biowłókniny. Po ułożeniu i przymocowaniu biowłókniny należy przysypać 
ją warstwą ziemi urodzajnej o miąższości od 1 cm do 2 cm. 
W przypadku umacniania biowłókniną pasa skarpy o szerokości przekraczającej 3 m, zaleca się jej układanie pasami pionowymi, 
tak jak podano w podrozdziale 2.3.3. projektu normy nr ref. PrPn-B-12074. 
5.3.2. Układanie biowłókniny na skarpach nasypów  
Wyrównaną powierzchnię skarpy należy pokryć warstwą ziemi urodzajnej o miąższości minimum 5 cm. Biowłókninę należy 
układać prostopadle do górnej krawędzi skarpy, pasami o szerokości przewidzianej w projekcie (rysunek 1). W odstępach 1 m 
należy wykonać poziome fałdy biowłókniny szerokości 3 cm, zabezpieczające przed zsuwaniem się ziemi pokrywającej włókninę i 
umożliwiające kurczenie się biowłókniny po zamoczeniu (rysunek 1, szczegół D). 
U podstawy oraz na koronie nasypu należy pozostawić zapas biowłókniny długości 0,5 m. Zapas ten należy wykorzystać do 
zakotwiczenia biowłókniny w rowkach głębokości 0,2 m.  W przypadku układania biowłókniny na całej powierzchni nasypu 
kotwiczenie jej na koronie jest zbędne. 
Biowłókninę zaleca się układać i mocować na skarpie z drabiny o długości równej szerokości skarpy ułożonej na kołkach, listwach 
lub żerdziach, co zapobiega naruszeniu wyrównanej powierzchni. Nie dopuszcza się chodzenia po wyrównanej powierzchni skarpy 
przed ułożeniem biowłókniny, ani po jej ułożeniu. 
Sąsiednie pasy biowłókniny powinny zachodzić na siebie pasem szerokości 0,1 m. W pas ten należy wbić szpilki mocujące 
biowłókninę w odstępach od 0,8 m do 1,0 m. Wierzchołki wbitych szpilek nie powinny wystawać ponad biowłókninę więcej niż 2 
cm. W przypadku, gdy nachylenie skarpy jest większe niż 1:2, a jej szerokość większa niż 3 m, oprócz szpilek do mocowania 
biowłókniny zaleca się używać kołków i polipropylenowego sznurka. Przykład takiego mocowania przedstawiono na rysunku 1. 
Wierzchołki kołków powinny być zagłębione do poziomu równego z powierzchnią włókniny leżącej na skarpie. 
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B – kotwiczenie biowłókniny na koronie nasypu, 
C – kotwiczenie biowłókniny u podstawy nasypu, 

D – formowanie poziomych fałd biowłókniny 
Rysunek 1 – Sposób umocowania biowłókniny na skarpie nasypu z użyciem szpilek, kołków i sznurka: 
Kołki powinny być usytuowane w środku pasów biowłókniny i tworzyć poziome rzędy. Kołki należy częściowo wbić, 
pozostawiając na wierzchu 0,1 m długości kołka, a następnie na zacięcia nawinąć i naciągnąć sznurek polipropylenowy do maszyn 
rolniczych. Następnie kołki należy wbić równo z terenem, dociskając w ten sposób włókninę do skarpy. Umocnienie włókniny 
sznurkiem zapewnia lepsze przymocowanie jej do podłoża, a ponadto zabezpiecza skarpę przed erozją wodną pod powierzchnią 
biowłókniny. Bezpośrednio po ułożeniu i umocowaniu pasa biowłókniny należy przysypać ją, z drabiny, warstwą ziemi urodzajnej 
o miąższości od 1 cm do 2 cm. 
5.3.4. Zabiegi pielęgnacyjne 
Powierzchnię skarp umocnionych biowłókniną należy utrzymywać w stanie wilgotnym przez 30 dni. W przypadku braku opadów 
zwilżanie skarp należy przedłużyć do sześciu tygodni. 
Zwilżanie należy wykonywać zraszaczami deszczownianymi krótkiego zasięgu lub zraszaczami ogrodniczymi (sektorowymi). 
Niedopuszczalne jest zraszanie bezpośrednio z węża, bez użycia urządzeń rozpryskujących wodę na małe krople. Do czasu 
powstania zwartego zadarnienia, umocnione biowłókniną powierzchnie nie powinny być zalewane dłużej niż trzy dni. W przypadku 
żółknięcia traw po ich wzejściu, konieczne jest uzupełnienie gleby składnikami pokarmowymi poprzez nawożenie powierzchni 
umocnionej nawozami mineralnymi. 
W trakcie sezonu wegetacyjnego należy wykonywać koszenie pielęgnacyjne, po wyrośnięciu traw do wysokości 20 cm, a skoszoną 
trawę usuwać z powierzchni umocnionej. 
5.4. Składowanie i przechowywanie biowłókniny 
Biowłóknina powinna być składowana i przechowywana w belach owiniętych folią, w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, 
zgodnie z zaleceniami producenta. Pomieszczenie to powinno być niedostępne dla gryzoni.  
Zaleca się wykorzystanie biowłókniny do końca sierpnia tego roku kalendarzowego w którym została wyprodukowana. 
Biowłókninę przechowywaną przez okres zimowy należy wykorzystać na początku następnego sezonu wegetacyjnego, po 
uprzednim sprawdzeniu siły kiełkowania nasion roślin znajdujących się w biowłóknine. Do wykorzystania nadaje się biowłóknina o 
sile kiełkowania nasion większej niż 60 %. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

 6.2. Kontrola jakości humusowania i umocnienia biowłókniny oraz przykrycia jej humusem  
Kontrola jakości polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na sprawdzeniu daty ważności 
świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw zawartej w biowłókninie. 
6.3 Kontrola jako ści robót polega na: 
a) oględzinach zewnętrznych, 
b) badaniach szczegółowych. 
Badania szczegółowe należy przeprowadzić tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie oględzin zewnętrznych nieprawidłowości w 
ułożeniu biowłókniny lub złego stanu zadarnienia. 
6.3.1. Termin badań 

Wykonanie zbiornika wodnego - izolacja bentonitowa

https://hurtland.eu/o/mata-bentonitowa/



Budowa zbiornika małej retencji  „CZAJKI” 
 

 87 

Badania i obserwacje młodej roślinności należy rozpocząć po upływie od pięciu do sześciu tygodni po wykonaniu umacniania i 
zadarniania biowłókniną i powtórzyć po upływie dalszych trzech tygodni, jeśli wystąpi taka potrzeba. 
6.3.2. Oględziny zewnętrzne 
Badania te polegają na obejrzeniu całej powierzchni objętej umacnianiem i zadarnianiem w celu sprawdzenia czy jest ona 
równomiernie zadarniona, czy jest równa i czy nie ma widocznych uszkodzeń, obsunięć, podmyć oraz czy poszczególne fragmenty 
darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą jej trwałe uszkodzenie jak również czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię 
włókniny więcej niż 2 cm, a wierzchołki kołków są zagłębione równo z powierzchnią włókniny. 
6.3.3.  Badania szczegółowe 
W miejscach, w których w czasie oględzin zewnętrznych stwierdzono nieprawidłowości, a szczególnie tam gdzie zadarnienie jest 
nierównomierne lub trwale uszkodzone, należy przeprowadzić szczegółowe badanie użytej biowłókniny, rodzaju i miąższości 
warstwy ziemi urodzajnej, kołków, szpilek oraz jakości wykonania robót. Liczbę miejsc badawczych ustala się jak następuje; jedno 
badanie na każde 1 000 m2 nieodpowiednio zadarnionej i umocnionej powierzchni, lecz nie mniej niż dwa miejsca łącznie. 
Badanie szczegółowe biowłókniny polega na dokładnym obejrzeniu powierzchni około 
1 m2 w miejscu wyznaczonym i sprawdzeniu rodzaju, żywotności i barwy roślinności tworzącej darń. Jeżeli badanie nasuwa 
wątpliwości, co do jakości użytej biowłókniny, należy wykroić i poderwać od jednego do dwóch płatów o wymiarach 0,5 m x 0,5 m 
w celu zbadania jakości biowłókniny oraz miąższości warstwy ziemi urodzajnej. 
Badanie szpilek polega na wyciągnięciu z gruntu w miejscu wyznaczonym, trzech szpilek oraz na sprawdzeniu wymagań podanych 
w p. 2.2.2. Badanie szpilkowania biowłókniny należy sprawdzić, przesuwając łatę po powierzchni i sprawdzając czy wierzchołki 
szpilek nie wystają ponad powierzchnię skarpy. 
Tam, gdzie do mocowania biowłókniny użyto kołków należy sprawdzić ich średnice. Ponadto należy sprawdzić czy kołki nie 
wystają ponad powierzchnię skarpy, czy mają nacięcia do nawinięcia sznurka i czy sznurek przyciska biowłókninę do powierzchni 
skarpy. 

6.3.4. Ocena wyników badań 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy należy poprawić i ponownie przedstawić do ponownego 
odbioru. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady robót podano w  A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
 m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie i położenie biowłókniny. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9.  Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 umacniania skarp przez humusowanie i ułożenie biowłókniny obejmuje: 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
 pielęgnacja powierzchni. 
10. Przepisy związane 
10.1.Normy 
PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
BN-65/9226-01 Kołki faszynowe 
PN-P-04626:1998 (PN-88/P-04626)  Tekstylia – wyznaczanie siły zrywającej i wydłużenia metodą paskową 
PN-P-85012:1992 (PN-92/P-85012)  Wyroby powroźnicze – sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych 
nr ref. PrPN-B-12074  Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną (projekt) 
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B.02.06 UMOCNIENIA SIATKOWO KAMIENNE 

1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
siatkowo-kamiennym umocnieniem skarp i dna. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem skarpy zgodnie z 
lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w A.00. WYMAGANIA 
OGÓLNE pkt l. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 5. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 2. 
2.2. Materiały do wykonania umocnienia skarp  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowego umocnienia wg zasad niniejszej ST, są: 
- materace siatkowe (wykonane maszynowo), 
- kosze siatkowo kamienne (wykonane maszynowo), 
- wypełnienie materacy kamieniem zgodny z normą BN-76/8952-31 , 
- drut do wiązania siatki, 
- kołki faszynowe 08-10 cm l = 100 cm, 
2.2.1 Materace siatkowe 
Materac stanowi specjalny rodzaj koszy płaskich. Materac wykonany jest z siatki o oczkach 6x8 cm (pierwsza wartość 
odpowiada wymiarowi D), z drutu stalowego, ocynkowanego z powłoką z PCW, o średnicy 2.2x3,2 mm (pierwsza liczba 
podaje średnicę drutu, druga, średnicę zewnętrzną powłoki PCW), splecionego z 1,5-krotnym skręceniem łączonych drutów, 
przemiennie lewoskrętnym i prawoskrętnym. Ciężar drutu 1.49 kg/m2. Obrzeża siatki są wzmocnione drutem. Obrzeże 
równoległe do kierunku łączenia (splotu) drutów zwane jest brzegiem siatki; odpowiada dłuższemu wymiarowi siatki 
stanowiącej materiał do wytwarzania koszy. Obrzeże prostopadłe do brzegu siatki (kierunek wymiaru D) zwane jest rąbkiem; 
odpowiada szerokości siatki tj. 2 m. Druty brzegu i rąbka powinny być grubsze od drutu siatki, nie cieńsze jednak niż 4.0 
mm. 
Arkusze siatki łączone są drutem średnicy nie mniejszej od średnicy drutu użytego w siatce i z analogicznym 
zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni. Połączenie wykonuje się przez jednokrotne owinięcie (w odstępach 100-150 
mm) drutów łączonych siatek, stosując drut ciągły na całej długości połączenia. Materac posiada ścianki poprzeczne co l m. 
Drut do wiązania koszy nie powinien być cieńszy od drutu siatki o więcej niż 0.4 mm. 
Wypełnienie materacy stanowi gruboziarnisty materiał kamienny o wymiarze nie mniejszym od wartości l,5xD. 
Maksymalny wymiar kamienia nie może być większy od połowy wysokości kosza tj. 20 cm. Należy użyć kamienia ze 
skały twardej (np. otoczaki). Kamień zgodny z normą  BN-76/8952-31. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 3, 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Materace siatkowe dostarczane na plac budowy będą rozładowywane przy pomocy dźwigu. Roboty związane z wykonaniem 
umocnienia wykonywać ręcznie z użyciem koparki. 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 
Transport  materiałów może być  wykonany dowolnymi  środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 5. 
5.2. Zakres wykonania robót 
5.2.1. W wypromowanej skarpie oraz podstawie skarpy wykonać ręcznie zagłębienie głębokości 20 cm pod przedmiotowy 

materac. 
5.2.2. Ułożyć materace rozpoczynając od odcinka poziomego dłuższym bokiem równolegle do osi koryta cieku. Układanie 

kontynuować do pełnej wysokości ubezpieczenia przewidzianej w danym przekroju. Styki pionowe materacy 
przyległych warstw muszą być przesunięte względem siebie. Połączenia sąsiednich materacy wykonuje się przez 
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jednokrotne owinięcie (w odstępach 100 - 150 mm) drutów łączonych siatek, stosując drut ciągły na całej długości 
połączenia. Materace mocować palikami faszynowymi 08-10 cm l = 100 cm w ilości 1 szt/4 m2. 

5.2.3. Wypełnić materacy kamieniem.  W celu uzyskania właściwego kształtu materaca, należy go wypełnić z nadmiarem 50-
70 mm. Wyrównanie wierzchniej warstwy kamieni w materacu wykonać ręcznie. 

5.2.4. Powtórzyć czynności 5.2. l. - 5.2.3. na długości ubezpieczanego odcinka. 
5.2.5. Uszkodzenie materaca polegające na rozerwaniu drutu w jednym lub dwóch miejscach na powierzchni nie 

przekraczającej 0,5 m2, należy naprawiać drutem o przekroju i zabezpieczeniu powierzchni odpowiadającym 
uszkodzonemu materiałowi. Naprawę należy wykonać przeplatając uszkodzoną siatkę na odległość przekraczającą 20 
cm poza miejsce uszkodzone. Rozleglejsze uszkodzone materaca należy naprawiać siatką analogiczną do uszkodzoną 
lub siatką mocniejszą. Siatkę należy nałożyć na uszkodzoną powierzchnię i przytwierdzić drutem w sposób i na 
zasadach jak przy łączeniu siatek. 

Wady spojenia siatek oraz lokalne uszkodzenia osłony cynkowej lub powłoki z PCW powinny być naprawione dodatkowym 
oplotem albo wzmocnione dodatkowym drutem, jeśli inspektor nadzoru lub przedstawiciel zamawiającego wyrazi na 
to zgodę. 

5.3. Dopuszczalne odchyłki 
l. Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót 
- dla rzędnych ±  1,0 cm 
- dla nachylenia - 10% 
- odstęp między przylegającymi materacami – 2 cm 
2. Wymiary materaców 
- dopuszcza się odchyłki wymiarów ± 10 % 
3. Tolerancja wymiarów oczek siatki 
Wymiary oczek (cm) D (mm) Tolerancje 

l 
 

2 
 

3 
 6x8 60 +16%, - 4% 

4. Drut ocynkowany z powłoką z PVC 
Wymagana wytrzymałość drutu na zerwanie nie może być mniejsza od 308 N/mm2 przy 
wydłużeniu nie mniejszym od 12%. 
Właściwości osłony cynkowej powinny być zgodne z wymaganiami PN-H-U4623:1986 (PN-86/H-U4263). Grubość powłoki 
PCW nie powinna być mniejsza niż 0,4 mm. 
Nominalna średnica Nominalna średnica Tolerancja Minimalne pokrycie 
drutu zewnętrzna  cynkiem 
 powłoki PCW   
(mm) (mm) (mm) (g/m2) 

l 2 3 4 
2,2 3,2 0,07 265 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt6. 
6.2. Kontrola jako ści wykonania 

6.2.1. Kontrola jakości siatek 
Bezpośrednio przed ułożeniem materaca należy sprawdzić: 
- poprawność spojenia siatek metodą oględzin, 
- jakość powłoki z PCV metodą oględzin, 

wymiary materaca przy pomocy taśmy mierniczej. 
Grubość otoczki z PCW należy sprawdzać suwmiarką na co najmniej 3 próbkach drutu. Grubość tę określa się jako połowę 
różnicy średnicy drutu z powłoką i drutu po jej zsunięciu. Wyniki sprawdzenia należy porównać z wymaganiami p. 5.3. 

6.2.2. Kontrola wypełnienia 
Wypełnienie materacy należy sprawdzać przed ich zamknięciem. Rodzaj materiału wypełniającego, jego wymiary należy 
sprawdzać na próbce 20 dm3. Kamień winien odpowiadać wymogom zawartym w  normie  BN-76/8952-31. 

6.2.3. Kontrola wykonania materacy siatkowo - kamiennych 
Kontrola jakości wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego brzegosłonu z Dokumentacją Projektową i 
niniejszą ST. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest: 
- m2 (metr kwadratowy) materaca siatkwo – kamiennego, 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w   A.00. WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 8. 
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8.2. Zasady odbioru robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
określonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu jakości wbudowywanych materiałów, równości spadków i wizualnej ocenie 
wykonanych robót. 
9. Podstawy płatności 
Cena umocnienia materacem siatkowo kamiennym obejmuje: 

- roboty pomiarowe, 
- wykonanie umocnienia, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót. 

10. Przepisy związane 
l. Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Część I. Rzeki i potoki górskie. CBSiPBW 

„Hydroprojekt" Warszawa 1979r. 
2. Kamień naturalny do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych BN-76/8952-31 . 
3 Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996 r. 
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B.02.07 PLANTOWANIE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z plantowaniem powierzchni wykopów i nasypów gruntowych oraz terenów płaskich. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z plantowaniem 
(wyrównywaniem) skarp wykopów gruntowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
A.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1.3. Zakres robót objętych . 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 2. Materiały. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu do ręcznych robót ziemnych 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt4. Transport 
4.2. Transport materiałów 
 Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków transportowych 
przeznaczonych do przewozu gruntu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 5. Wykonanie robót. 
5.2. Ścinanie powierzchni terenu 
 Ścinanie skarp (wyrównywanie) może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym wg 
pkt 3.2. 
 Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania skarp należy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu należy uzgodnić z 
Inżynierem. 
5.3. Uzupełnianie powierzchni terenu 
 W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia należy je uzupełnić materiałem o właściwościach 
podobnych do materiału, z którego zostały powierzchnie wykonane i zagęścić. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odwołania.. 
6.2. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 1. 
 Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych powierzchni plantowania 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 
2 Równość podłużna 
3 Równość poprzeczna 

co 50 m 

6.4.1. Spadki poprzeczne powierzchni plantowanej 
Spadki poprzeczne powierzchni plantowanej powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1%. 
6.4.2. Równość powierzchni terenu plantowanego 
 Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04 [2].  Maksymalny prześwit 
pod łatą nie może przekraczać 15 mm. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7. Obmiar robót  
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na skarpach.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. Odbiór robót. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 9.1. Ustalenia 
ogólne. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje: 

−       prace pomiarowe i przygotowawcze, 
−       oznakowanie robót, 
−       ścięcie, 
−       odwiezienie gruntu na odkład, 
−       dostarczenie materiału uzupełniającego, 
−       rozłożenie materiału, 
−       zagęszczenie powierzchni plantowanej, 
−       przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1.  BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
i łatą. 
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B.02.08 UKŁADANIE MATY BENTONITOWEJ 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem mat 
bentonitowych jako uszczelnienie korpusu i podłoża zapory. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z układaniem maty bentonitowej 
na skarpie i w podłożu wału. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST A.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Materiał 
Instalowana mata bentonitowa musi posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz spełnić następujące warunki 
techniczne : 
Właściwości fizyko – mechaniczne maty. 
masa powierzchniowa*, [g/m2] PN-EN 965      ≥ 5300 
zawartość bentonitu w 1m2 maty*, [g]ASTM D 5993     ≥ 5000 
wytrzymałość na rozciąganie, [kN/m] PN-ISO 10319     ≥ 8,5 
wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym, [%] PN-ISO 10319  14±7 
wytrzymałość na oddzieranie, [N/10cm] ASTM D 6496    ≥ 85 
współczynnik wodoprzepuszczalności (x 10-11), [m/s]- ASTM D 5084   ≤ 1,5 
kąt tarcia wewnętrznego przy pełnym nasyceniu wodą, φ [°] ASTM D 6243  ≥ 26 
spójność pozorna przy pełnym nasyceniu wodą, c [kPa] ASTM D 6243   ≥ 30 
* przy wilgotności bentonitu 12% 
Własności bentonitu 
właściwość badanie według wymagania 
wilgotność, [%] PN-88/B-04481       ≤ 25 
wilgotność po 24 h swobodnego pęcznienia, [%] ZUAT-15/IV.10   ≥ 900 
edometryczny wskaźnik pęcznienia, [%]ZUAT-15/IV.10    ≥ 250 
wskaźnik swobodnego pęcznienia [ml/2g]ASTM D 5890    ≥ 24 
ciśnienie pęcznienia, [kPa] PN-88/B-04481      ≥ 200 
oddawanie fazy ciekłej [ml] ASTM D 5891      ≤ 18 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Konieczne jest użycie sprzętu umożliwiającego swobodne podwieszenie i rozwinięcie rolki maty bentonitowej  z 
zastosowaniem zawiesia belkowego i sztywnej rury (rdzenia montażowego) wsuwanej w rolkę maty. Zawiesie oraz rdzeń nie 
mogą się nadmiernie uginać przy podnoszeniu rolki. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Rolki maty bentonitowej pakowane są w wodoszczelną folię polietylenową. Folia ma na celu zabezpieczenie materiału przed 
uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie. Rolki maty bentonitowej nawinięte są na tuleje papierowe. W 
czasie ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub 
chemicznym, przed działaniem wysokich temperatur oraz promieniami słonecznymi. Opakowania rolki nie należy 
zdejmować aż do momentu wbudowania. 
Opakowane rolki maty bentonitowej można przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zachowaniem wszystkich 
przepisów BHP dotyczących tak środka transportowego jak i operacji załadunku, przewozu i wyładunku. 
Składowanie : 
Rolki maty bentonitowej należy składować następująco: 

- w suchym miejscu, 
- ułożone poziomo na czystym i wyrównanym podłożu, 
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- nie więcej niż warstwy, 
- nie krzyżować rolek, 
- nie zaleca się składowania rolek bez opakowania fabrycznego dłużej niż jeden tydzień (lecz przykrytych folią 

lub impregnowanym brezentem). 
Składowanie powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami BHP.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zakres wykonania robót 

Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do zabezpieczenia skarpy należy wykonać: 

- prace pomiarowe, powierzchnia skarpy winna być przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana przez 
Inżyniera 

- plantowanie i zagęszczenie powierzchni skarpy, aby jej powierzchnia powinna odpowiadać wymaganiom 
określonym w Dokumentacji Projektowej, 

5.3. Rozkładanie maty bentonitowej 
Rolki maty bentonitowej wymagają urządzeń do podnoszenia i transportu. Ponieważ rolki posiadają rdzeń (tuba papierowa), 
możliwe jest ich przemieszczanie i rozkładanie przy użyciu zawiesi do ładowarek, koparek itp. Wyposażonych w 
grubościenną rurę stalową dług. > 6 m i ∅ zewn. ok. 7 cm.  
Matę bentonitową rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasami prostopadłymi do osi nasypu. Rolki lub ich 
część, rozwija się tak by pokryć całą powierzchnię. Przy rozkładaniu należy uwzględnić wielkość wymaganej zakładki 
(oznaczone przy obu krawędziach na wierzchniej geotkaninie). Pasma maty bentonitowej należy tak układać, by stroną białą 
(włókniną) były skierowane w dół (do podłoża). Pasma maty muszą biec równolegle do skarpy, a koniec pasma należy 
zakotwić. Należy układać je od punktu najwyższego do najniższego, ułatwi to odprowadzenie wody w przypadku 
niespodziewanych opadów atmosferycznych. Pasma należy układać tak, by nie były napięte czy naprężone, ale również bez 
zmarszczeń i fałd. Niedopuszczalne jest naciąganie maty bentonitowej dla dopasowania do wyznaczonego obszaru. Nie 
należy przeciągać jej po podłożu, z wyjątkiem tych przypadków, gdy jest to konieczne do utworzenia prawidłowego zakładu 
pomiędzy sąsiednimi pasmami. Instalację można prowadzić w dowolnych warunkach pogodowych, z wyjątkiem ulewnych 
deszczy i bardzo silnych wiatrów. Wykonawca może rozpakować i ułożyć, w ciągu jednego dnia roboczego tylko taką ilość 
maty bentonitowej, jaka zostanie przykryta gruntem. Nie należy dopuszczać, aby po zakończeniu dnia pracy mata była 
wystawiona na działanie przypadkowych czynników atmosferycznych. Połączenia mają postać zakładów o szerokości od 15 
do 23 cm. Podczas ich wykonywania należy posługiwać się zaznaczonymi na pasmach liniami zakładu i dopasowania. Brzegi 
pasm należy rozprostować, usuwając wszelkie zmarszczki, zgięcia i „rybie usta”, zapewniając tym samym największą 
możliwą powierzchnię styku z pasmem dolnym. Po rozwinięciu pasma górnego w docelowym miejscu, jego brzeg należy 
odchylić odsłaniając strefę zakładu, skąd usunąć trzeba ewentualne zanieczyszczenia i luźny grunt –dotyczy to także 
zanieczyszczeń przyczepionych do geotekstyliów. Następnie, w strefie zakładu (pomiędzy krawędzią pasma a linią 15 cm), 
należy nanieść ciągłą warstwę granulowanego bentonitu. Na jednym metrze długości zakładu powinno się znaleźć co 
najmniej 0,4 kilograma bentonitu. W celu uzyskania jednolitości pokrycia i równomierności dozowania bentonitu możliwe 
jest posłużenie się konewką bez sitka lub urządzeniem do rysowania linii kredą. Kontrolę jakości wykonania tej pracy 
przeprowadza się zgodnie z planem kontroli jakości producenta maty.  
5.4. Przykrycie gruntem maty bentonitowej  
Przykrycie bentomaty powinno odbywać się zgodnie z SST B.01.02 WYKONANIE NASYPÓW,   z uwzględnieniem 
następujących zasad:  

- do wykonania przykrycia gruntowego należy stosować sprzęt wywierający małe naciski powierzchniowe, 
- użycie sprzętu ciężkiego jest dopuszczalne pod warunkiem wcześniejszego przykrycia gruntem maty 

warstwą o grubości co najmniej 60 cm, 
- bezpośrednio po rozłożonej macie bentonitowej nie powinny jeździć żadne pojazdy. Ruch pojazdów jest 

możliwy dopiero po wykonaniu przykrycia odpowiedniej grubości. Zawsze należy unikać wykonywania 
ostrych skrętów i zawracania sprzętu w miejscu. Aby nie uszkodzić maty, pierwszych warstw przykrycia nie 
powinno się zagęszczać powyżej 85% (zmodyfikowanego Proctora), 

- podczas przykrywania maty prace okrywowe należy prowadzić w kierunku od podstawy ku górze skarpy, 
- nieosłonięte krawędzie pasm należy pod koniec dnia roboczego zabezpieczyć folią odpowiednio 

unieruchomioną workami z piaskiem lub innym obciążeniem. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jako ści zabezpieczenia 
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na: 

- sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, 
- równości układanej warstwy (brak sfalowań, załamań itp.), 
- wielkości zakładu przyległych pasm, 
- ciągłość warstwy, w tym brak uszkodzeń mechanicznych. 
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest: 
a) m2 zabezpieczonej powierzchni, 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Nie występują. 

9. Podstawy płatności 

c) Cena 1 m2 zabezpieczenia obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiału, 
- ułożenie maty bentonitowej. 

10. Przepisy zwi ązane 
Nie występują. 
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B.03.01 SCHODY SKARPOWE 

1. Część ogólna 
1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej  (SST). 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru schodów 
skarpowych.  
1.2 Zakres stosowania SST. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
schodów skarpowych wykonanych z betonu hydrotechnicznego BH 15 o wodoszczelności W-4 i mrozoodporności M-100. 
Zbrojenie wykonane ze stali A-0, Qr = 250 MPa.  
1.3. Zakres robót obj ętych SA. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie schodów 
skarpowych. 
W zakres robót wchodzą: 

- dowóz materiałów 
- złożenie materiałów 
- sprowadzenie sprzętu 
- roboty konstrukcyjne 
- roboty pielęgnacyjne 
- roboty wykończeniowe  

1.4. Określenia podstawowe.  
Ogólne zasady podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.4. Określenia podstawowe.. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 Poszczególne elementy żelbetowe schodów należy wykonać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi 
wykonywania betonów do konstrukcji hydrotechnicznych, z betonu klasy co najmniej – BH 15. 
2. Materiały. 
Beton do konstrukcji schodów musi spełniać następujące wymagania:  
- nasiąkliwość nie większa niż 4%, 
- przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności co najmniej W 4, 
- odporność na działanie mrozu – stopień mrozoodporności co najmniej M 100. 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonywać przy pomocy dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera, musi być on 
sprawny i spełniać warunki bezpieczeństwa higieny pracy. 
4. Transport. 
Przewożenie materiałów na teren budowy powinno odbywać się środkami transportu zabezpieczającymi go przed 
zanieczyszczeniami, przewozić należy zgodnie z przepisami bhp i zasadami ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne zasady podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt.5. Wykonanie robót. 
Prace można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
 Roboty należy wykonywać z zachowaniem warunków podanych w odnośnych Warunkach Technicznych Wykonania i 
Odbioru (WTWiO) dotyczących wybranych robót. Są to: 

- Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru –MOŚZNiL, 1994 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji 

hydrotechnicznych z betonu – MOŚZNiL, 1994 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. T.1 Budownictwo ogólne cz. 1, 

2, 3. Arkady 1990 r. 
6. Kontrola jakości robót.  
Ogólne zasady podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6.  Kontrola jakości robót., 
Kontrolę przeprowadza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i sprawdza zgodność wykonania z dokumentacją i SA. 
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m schodów. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. Odbiór robót. Odbiorowi częściowemu podlegają 
poszczególne schody. Odbiorowi końcowemu podlega wykonanie całości prac. 
Odbiór końcowy powinien być dokonany w oparciu o następującą dokumentację: 
- protokoły odbiorów robót zanikających; 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych; 
- protokoły kontroli końcowej wymiarów i rzędnych; 
- atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania dla materiałów użytych w budowie; 
- wyniki badań kontrolnych przeprowadzanych w trakcie robót; 
- wyniki badań kontrolnych remontowanych pomp 
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Kontrolę wymiarów elementów żelbetowych schodów należy wykonać w oparciu o WTW i ORKHB - 1994 r. 
Kontroli podlegają  wymiary i rzędne elementów nowych konstrukcji żelbetowych.  
Dopuszczalne wielkości odchyłek wymiarów konstrukcji betonowych podano w tablicy nr 1. 
                                      Tablica nr 1 
 
L.p. 

 
Wyszczególnienie 

Wielkość dopuszczalnej odchyłki w mm 
przy wielkości wymiaru w cm 

  do 300 od 300 do 900 ponad 900 
1 Wymiary zewnętrzne ±15 ±25 ±30 
2 Pionowe przerwy robocze ±20 ±30 ±40 
5 Inne elementy wg p. (1) - WTWiORBM 
Uwagi: 
1. Jeżeli projekt uzasadnia stosowanie mniejszych dopuszczalnych odchyłek wymiarów, należy przyjmować odchyłki wg 
projektu. 
2. W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami oraz w razie uznania całości lub 
części wykonanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych „Warunków”, należy ustalić, czy w 
danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu lub uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie budowli 
lub jej części. Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i 
przedstawiona do badań i odbioru. 
Dopuszczalne odchylenia od płaszczyzn projektowanych powierzchni są następujące: 
- na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku     -     5 mm 
- na całą płaszczyznę        -   15 mm 
- miejscowe odchylenia powierzchni betonu sprawdzane są łatą o dł. 2,0 m ÷ 8 mm. 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9. Podstawa płatności . 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie materiału 
- załadunek na środki transportu 
- wykonanie schodów 

10. Przepisy związane. 
PN-84/B-03264 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-82/H-93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
BN-62/6738-03 –  Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 
BN-62/ 6738-04 – Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. 
BN-62/ 6738-05 – Beton hydrotechniczny. Badania techniczne. 
BN-62/ 6738-06 – Beton hydrotechniczny. Badania składników betonu. 
BN-62/ 6738-07 – Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 
BN-74/ 6739-03 – Beton hydrotechniczny. Szybka ocena mrozoodporności bez zamrażania próbek. 
Beton hydrotechniczny (projekt normy) – IMGiW, Warszawa 1989 r. 
PN-B-24622  - Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-32250  - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-C-96177  - Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
PN-D-96000  - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-H-93215  - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
BN-73/9081-02  - Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu   kruszywowego. Wymagania i 
badania 
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B.03.02 KONSTRUKCJE STALOWE 

1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budową nowych konstrukcji stalowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 
elementów konstrukcji stalowych podlegających remontowi, modernizacji oraz budowanych od nowa, związanych z budową, 
przebudową, modernizacją i remontem obiektów inżynieryjnych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.4. Określenia podstawowe.. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące 
robót. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST A.00. WYMAGANIA 
OGÓLNE pkt. 2. Materiały i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052 oraz warunkach technicznych D2. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1.Stal konstrukcyjna 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać wymaganiom norm 
powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003; PN-EN 10027-1:1994; PN-EN 10027-2:1994; PN-EN 10021:1997; 
PN-EN 10079:1996; PN-EN 10204+Ak:1997; PN-90/H-01103; PN-871H-01104; PN-88/H01105, a ponadto:. 
2.2.1.1. Wyroby walcowane - kształtowniki: 

- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407; PN-H93419:1997; PN-H-
93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 

- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451; PN-H93400:2003 oraz PN-EN 
10279:2003, 

- teowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 10055:1999, 
- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PNEN 10056-2:1998; PN-

EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 
- grodzice powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, 
- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000. 

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom: 
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć trwałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 
2.2.1.2. Wyroby walcowane - blachy: 
- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 
- blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 
- blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127, 
- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325, 
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom: 
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć trwałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 
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2.2.1.3. Wyroby zimnogięte - kształtowniki: 
- kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 102191:2000 oraz PN-EN 10219-2:2000, 
- kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00; PN-73/H-93460.01; PN-73/H-
93460.02; PN-731H-93460.03; PN-73/H-93460.04; PN-73/H-93460.05 oraz PN-73/H-93460.06 
- grodzice stalowe powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10249-1:2000; PN-EN 10249-2:2000 oraz PN-76/H-
93461.03. 
2.2.1.4. Inne materiały: 
- stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacją projektową, 
2.2.2. Łączniki 
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 
1891:1999; PN-ISO 8992:1996 oraz PN82/M-82054.20, a ponadto: 
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M82331. PN-91/M-82341, PN-91/M-
82342 oraz PN-83/M-82343, 
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-771M-82008, PN-
79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M82039, 
- nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M82954. 
2.2.3. Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a 
ponadto: 
- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN73/M-69355 oraz PN-67/M-69356. 
2.2.4.Składowanie materiałów i konstrukcji 
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. 
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 
3. Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budową nowych konstrukcji stalowych mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.: 
- spawarkami, 
- palnikami gazowymi, 
- żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg, 
- żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów konstrukcji. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 
BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 3. Sprzęt.  
4. Transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt4. Transport 
Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być trwale 
mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i 
rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny 
być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
Wykonawca powinien wykonać „Projekt organizacji transportu" elementów konstrukcji stalowej z Wytwórni na miejsce 
wbudowania. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inżyniera. 
 „Projekt organizacji transportu" powinien zawierać: 
- harmonogram realizacji transportu, 
- określenie gabarytów i masy transportowanych elementów, 
- sposobu za i wyładunku elementów stalowych, 
- rodzaj środków transportowych, 
- w przypadku elementów, których gabaryty przekraczają skrajnię drogową lub torową, należy podać planowaną trasę 
transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami pozwoleniami i uzgodnieniami, 
- sposób oznakowania transportu elementów, których gabaryty przekraczają skrajnię drogową lub torową, zgodnie z 
przepisami o ruchu drogowym lub przepisami kolejowymi. 
Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki uzgadniające trasę konwoju lub 
transportu, Wykonawca powinien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt. 
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Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urządzeń powstałe w trakcie transportu 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST  A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 5. Wykonanie robót.  
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050; PN-82/S-10052 oraz warunkami technicznymi D2. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem i montażem elementów konstrukcji stalowej. 
 
5.2. Zakres wykonywania robót w Wytwórni 
5.2.1. Wymagania ogólne 
Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie przez Wytwórnię "Projektu organizacji robót" związanych z wykonaniem 
elementów konstrukcji stalowej. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inżyniera, a rozpoczęcie robót może nastąpić po 
dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy przez Inżyniera. 
„Projekt organizacji robót" powinien zawierać: 
- harmonogram realizacji robót, 
- projekt technologii spawania, 
- harmonogram i sposób przeprowadzania badań materiałów i spoin wymaganych odpowiednimi normami i niniejszą SST, 
- określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót ze strony Wytwórni, - określenie Podwykonawców, 
- określenie kwalifikacji osób wykonujących konstrukcję (spawaczy), 
- określenie źródeł zaopatrzenia w stal konstrukcyjną, 
- określenie źródeł zaopatrzenia w inne czynniki produkcji (elektrody, druty, topniki, śruby itp.), 
- określenie sprzętu przewidzianego do wykonania konstrukcji, 
- określenie sposobu i trybu usuwania usterek, 
- inne informacje, których wymaga Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
„Projekt technologii spawania" powinien zawierać:  
- metodę spawania 
- stosowany sprzęt, 
- rodzaj stosowanych materiałów, 
- kolejność wykonywania spoin, 
- pozycję łączonych elementów podczas spawania, 
- sposób przygotowania brzegów elementów i rowków do spawania, 
- rodzaje obróbki spoin, 
- metody kontroli i badań. 
Technologia spawania powinna zapewniać minimalizację naprężeń spawalniczych i odkształceń. 
Wytwórca powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i dokumentacji projektowej, co 
potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inżynierowi. 
5.2.2. Przygotowanie i obróbka elementów 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny być sprawdzone 
pod względem: 
- gatunku stali,  
- asortymentu, 
- własności, 
- wymiarów i prostoliniowości. 
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne odchyłki wg PN-891S-
10050, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny 
wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do 
prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony przez Inżyniera. 
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej z 
zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050. 
Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków z 
zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050; PN87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2002. 
5.2.3. Składanie konstrukcji  
5.2.3.1. Spawanie 
Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą PN-89/S-10050. 
Scalanie elementów konstrukcji stalowej przez spawanie powinno być wykonane zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera 
„Projektem technologii spawania". 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe. 
Elementy stalowe konstrukcji spawane są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z „Projektem technologii 
spawania". Badania wstępne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawcę, a wyniki w formie 
protokołów przekazywane są Inżynierowi. 
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Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg PN-751M-69703 i PN-
85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inżyniera lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
osobiście. 
W każdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zarządzić kontrolę stosowanych 
materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy spawanych. 
W wyniku spawania powstają naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia elementów konstrukcji stalowej. Sposób 
usunięcia odkształceń konstrukcji określa „Projekt technologii spawania" w zgodzie z zaleceniami PN-89/S-10050. 
5.2.3.2. Polaczenia na śruby 
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio przygotowane, i tak: 
- trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim uderzeniu młotkiem, 
- gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co najmniej dwa zwoje 
znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki a podkładka pod nakrętkę pokrywała co najmniej zwoje. 
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwa smaru, 
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
5.2.4. Próbny montaż nowej konstrukcji stalowej 
Przed wysłaniem elementów montażowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy należy dokonać próbnego montażu w 
Wytwórni. Montaż powinien być dokonany przez Wytwórcę konstrukcji zgodnie z wymaganiami normy PN-891S-10050. 
Przed przystąpieniem do próbnego montażu powinien być dokonany odbiór wytworzonych elementów konstrukcji stalowej 
przez Komisję Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokół Komisji Odbioru i odpowiedni wpis Inżyniera do Dziennika 
Budowy. 
5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej, jeżeli jest to 
możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie ze ST dotyczącą zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych. 
5.3. Monta ż nowej konstrukcji stalowej na budowie 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie, przez Wykonawcę montażu, „Projektu montażu konstrukcji" wraz z „Projektem 
technologii spawania". Projekt podlega akceptacji przez Inżyniera, a rozpoczęcie robót może nastąpić po dokonaniu 
odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 
„Projekt montażu konstrukcji" powinien zawierać:  
- harmonogram realizacji robót, 
- projekt montażu z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejność scalania zgodnie z dokumentacja projektowa, 
- określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót, ze strony Wykonawcy montażu, 
- określenie Podwykonawców, 
- określenie kwalifikacji osób wykonujących montaż konstrukcji ( spawaczy ), 
- określenie sprzętu przewidzianego do wykonania montażu konstrukcji, 
- „Projekt technologii spawania", 
- „Projekt wykonania połączeń na śruby sprężające„, 
- określenie sposobu zapewnienia badań przewidzianych w SST lub normach przedmiotowych, 
- określenie sposobu i trybu usuwania usterek, 
- „Projekt rusztowań montażowych", 
- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeżeli będzie ona podparta podczas montażu w innych miejscach niż przewidziane 
w dokumentacji projektowej, 
 -określenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących montaż konstrukcji, 
- inne informacje, których wymaga Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, Wykonawca montażu powinien zapoznać się z protokołem odbioru 
konstrukcji od Wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i dokumentacji 
projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inżynierowi. 
Do montażu konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowań 
powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających warunkom normy PN-82/S10052. 
Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 
- siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi, 
- siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu, 
- siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku montażowego. 
W czasie montażu należy dopilnować, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować: 
- położenie osi mostu, 
- położenie osi dźwigarów, 
- położenie osi łożysk, 
- poziom ław podłożyskowych, 
Po wykonanym montażu należy skontrolować: 
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- położenie osi mostu w planie, 
- położenie osi dźwigarów, 
- niweletę punktów charakterystycznych, 
- wygięcia prętów ściskanych i rozciąganych lub wybrzuszenia środnika blachownicy, 
- zgodność przekroju poprzecznego mostu z obowiązującymi skrajniami obiektu. 
5.3.3. Wykonanie połączeń spawanych 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawania" i w ilości przewidzianej 
dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inżyniera. 
Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu końcach krótkich spoin w odległości 
10 = 15 mm od brzegu, na długich spoinach co 1.0 m. Na Wytwórcy spoczywa obowiązek prowadzenia Dziennika spawania. 
W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie niższa niż +5 °C. W 
czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić. 
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń na 
szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 
Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. 
Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po 
wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 
970:1999) 
- dla złączy specjalnej jakości - klasa wadliwości WI, 
- dla złączy normalnej jakości - klasa wadliwości W2. 
Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości powinny odpowiadać wadliwości 
złącza R2 wg PN-871M-69772 (PN-EN 1435:2001). 
Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-851M-69775 PN-EN 970:1999). 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050. Koszt wszystkich 
badań przewidzianych SST, normą PN-89JS-10050 i innych zleconych przez Inżyniera ponosi Wykonawca. 
Badania mogą wykonywać jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca robót montażowych 
zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inżynierowi 
podczas odbioru końcowego konstrukcji. 
5.4. Monta ż nowych elementów konstrukcji stalowej na budowie 
5.4.1. Wymagania ogólne 
Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie, przez Wykonawcę montażu, „Projektu montażu elementów konstrukcji stalowej" 
wraz z „Projektem technologii spawania". Projekt podlega akceptacji przez Inżyniera, a rozpoczęcie robót może nastąpić po 
dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 
„Projekt montażu elementów konstrukcji" powinien zawierać: 
- harmonogram realizacji robót, 
- projekt demontażu elementów konstrukcji stalowej przewidzianych do usunięcia z konstrukcji z uwzględnieniem podparć 
konstrukcji i kolejności usuwania elementów zgodnie z dokumentacja projektową, 
- projekt montażu nowych elementów konstrukcji stalowej z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejność scalania 
zgodnie z dokumentacją projektową, 
- określenie odpowiedzialnych za wykonanie robbt, ze strony Wykonawcy montażu, 
- określenie Podwykonawców, 
- określenie kwalifikacji osób wykonujących montaż konstrukcji ( spawaczy ), 
- określenie sprzętu przewidzianego do wykonania montażu konstrukcji, 
- „Projekt technologii spawania", 
- „Projekt wykonania połączeń na śruby sprężające", 
- „Projekt wykonania połączeń na nity", 
- określenie sposobu zapewnienia badań przewidzianych w SST lub normach przedmiotowych, 
- określenie sposobu i trybu usuwania usterek, 
-  „Projekt rusztowań montażowych", 
- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeżeli będzie ona podparta podczas montażu elementów konstrukcji stalowej w 
innych miejscach niż przewidziane w dokumentacji projektowej, 
- określenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących montaż elementów konstrukcji stalowej, 
- inne informacje, których wymaga Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji Wykonawca montażu powinien zapoznać się z protokołem odbioru 
elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i dokumentacji 
projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inżynierowi. 
Do montażu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt 
rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających warunkom normy PN-82/S10052. 
Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 
- siły wywołane odciążeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontażu elementów przewidzianych do usunięcia i 
zamontowania nowych elementów konstrukcji stalowej, 
- siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy demontażu i montażu, 
- siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 
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Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego miejsca robót przewidzianego w 
dokumentacji projektowej. 
W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
5.4.2. Wykonanie połączeń spawanych 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawania" i w ilości przewidzianej 
dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inżyniera. 
Warunki wykonania połączeń spawanych opisano w punkcie 5.3.3 niniejszej A. 
5.4.3. Wykonanie połączeń na śruby 
Warunki wykonania połączeń na śruby opisano w punkcie 5.2.3.3 niniejszej A. 
5.4.4. Wykonanie połączeń na nity 
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia przez nitowanie powinny być odpowiednio przygotowane, i tak: 
- oś otworu pod nit powinna być prostopadła do łączonych powierzchni, a krawędzie oczyszczone z nierówności, 
- po rozwierceniu otworów skośność osi nie powinna przekraczać 3 % sumy grubości Łączonych elementów i maksimum 3 
mm, 
- przesunięcie osi otworu nie powinno być większe niż 1 mm dla 30 % otworów i 0.5 mm dla pozostałych otworów, 
- owalność otworów nie powinna przekraczać 5 % średnicy nominalnej otworu. 
Sprawdzenie jakości nitowania polega na oględzinach zewnętrznych, sprawdzeniu wymiarów łbów (szablonem), pomiaru 
prawidłowości zakucia łbów i szczelności łączonych blach (szczelinomierzem). 
6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już istniejących polega na 
sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 oraz niniejszej 
A. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli, obejmującego między innymi podział obiektu na części 
podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość 
pobierania próbek. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest 
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już istniejącej. 
Poszczególne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych konstrukcji już istniejących są odbierane przez 
Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST  A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6.  Kontrola 
jakości robót.. 
6.2. Zakres kontroli i bada ń: 
6.2.1. Materiały 
Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w 
niniejszej A. 
Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera. 
6.2.2. Nowa konstrukcja stalowa 
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej A. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S10050 oraz warunkom podanym w 
niniejszej A. 
6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 
- kontrola stali, 
- sprawdzenie elementów stalowych, 
- sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
- sprawdzenie połączeń, 
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
- sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu konstrukcji. 
6.2.2.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie 
- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
- sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są trwale mocowane, 
- sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowq, 
- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy. 
Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
6.2.3. Elementy konstrukcji stalowej 
Wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowej w już istniejacych obiektach podlega kontroli zgodnie z wymaganiami 
podanymi w niniejszej SA. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S10050 oraz warunkom podanym w 
niniejszej SA. 
6.2.3.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementów konstrukcji stalowej 
- kontrola stali, 
- sprawdzenie elementów stalowych, 
- sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu, 
- kontrola jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- sprawdzenie połączeń, 
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych. 
6.2.3.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie elementów konstrukcji stalowej: 
 - sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
- sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są trwale mocowane, 
- sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa, 
- kontrola jakości powłok antykorozyjnych, 
- sprawdzenie poprawności wykonania elementów konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu istniejącej konstrukcji. 
6.2.3.3. Kontrola montażu elementów konstrukcji stalowej istniejącej konstrukcji: 
 - sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 
- sprawdzenie połączeń, 
- kontrola jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- kontrola jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz ewentualne zalecenia co do 
sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Odbiór konstrukcji stalowej po wbudowaniu nowych elementów w istniejącą konstrukcję oraz ewentualne zalecenia co do 
sposobu naprawy powstałych uszkodzeń potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy. 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję 
oraz montaż tych elementów podlega odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 
Dziennika Budowy. 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST  A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest t (tona): 
- wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako całości, 
- wykonanych i zamontowanych w istniejącej konstrukcji nowych elementów konstrukcji stalowej, 
zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST  A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. Odbiór robót. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest 
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako całości jak i elementów konstrukcji stalowej 
przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję. 
Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako całości i elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do 
wbudowania w istniejącą konstrukcję są odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 
Do odbioru końcowego w Wytwórni Wytwórca przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa kontroli 
laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, świadectwa jakości materiałów, jak również 
dziennik wykonania konstrukcji, dokumentację projektowa, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru częściowego, protokół z 
pomiaru geometrii lub próbnego montażu wytwarzanej konstrukcji. 
Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być wykonany w obecności Inżyniera i 
powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz 
komplet dokumentów dotyczących wykonanej konstrukcji. 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni 
wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do 
wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 
projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9. Podstawa 
płatności. 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 tonę: 
- wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako całości, 
- wykonanych i zamontowanych w istniejącej konstrukcji nowych elementów konstrukcji stalowej, 
zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem producenta materiałów i oceną jakości wykonania robót na 
podstawie pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
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a) Wykonanie konstrukcji jako całości oraz elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejącą 
konstrukcję: 
- prace przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- opracowanie „Programu realizacji robót" wraz z ,,Projektem technologii spawania", - - sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 
- badanie i obróbka elementów stalowych do scalania, 
- scalanie elementów i ich spawanie, 
- montaż próbny konstrukcji, 
- oznaczenie elementów według kolejności montażu, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
b) Transport konstrukcji: 
- wykonanie „Projektu organizacji transportu" wraz z niezbędnymi projektami, ekspertyzami i opiniami, 
- załadunek konstrukcji na środki transportu, 
- przewiezienie konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 
- rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie, 
 - usuniecie uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, 
c) Montaż konstrukcji jako całości na budowie:  
- prace przygotowawcze i pomiarowe,  
- wykonanie „Projektu montażu konstrukcji" wraz z ,,Projektem technologii spawania", 
- wykonanie „Projektu rusztowań i pomostów", 
- montaż rusztowań i pomostów roboczych, 
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 
- montaż wstępny z regulacją geometrii, 
- stałe zespolenie elementów przez spawanie, 
- wykonanie innych połączeń ( na śruby ), 
- usunięcie ewentualnych usterek, 
- demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 
- uporządkowanie miejsca robót, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
d) Montaż elementów konstrukcji stalowej w istniejącej konstrukcji: 
- prace przygotowawcze i pomiarowe, 
- wykonanie "Projektu montażu elementów konstrukcji" wraz z "Projektem technologii spawania", "Projektem wykonania 
połączeń na śruby sprężające" i "Projektem wykonania połączeń na nity", 
- wykonanie "Projektu rusztowań i pomostów", 
- montaż rusztowań i pomostów roboczych, 
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 
- montaż wstępny z regulacja geometrii, 
- stałe zespolenie elementów przez spawanie, 
- wykonanie innych pofqcze6 ( na nity lub śruby ), 
- usunięcie ewentualnych usterek, 
- demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 
- uporządkowanie miejsca robót, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
1 PN-S-10050:1989  Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
2 PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 
3 PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
4 PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
5 PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 
6 PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
7 PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
8 PN-EN 0204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
9 PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne 
10 PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  

 
11 PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
12 PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
13 PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary. 
14 PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
15 PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzna powierzchnią stopek walcowane na 

gorąco. Tolerancja kształtu i wymiarów. 
16 PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne. 
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17 PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
18 PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje 

kształtu, wymiarów i masy. 
19 PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco. 
20 PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i 

ramieniem, walcowane na gorąco. Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów. 
21 PN-EN 10056-1:2000  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Wymiary. 
22 PN-EN 10056-2:1998 

 
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje 
kształtu i wymiarów. 

23 PN-EN 10056-2:1998 Ap1:2003 
(poprawka) 

Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

24 PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Techniczne warunki dostawy. 

25 PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Tolerancje kształtu i wymiarów. 

26 PN-EN 10210-1:2000 Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze 
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. 
Warunki techniczne dostawy. 

27 PN-EN 10210-2:2000 Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze 
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. 
Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 

28 PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne.  Wymiary. 
29 PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 
30 PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe. 
31 PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
32 PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na 

zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 
drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 

33 PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na 
zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 
drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości 
statyczne. 

34 PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
35 PN-73/H-93460.01 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 

Kątowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej 
jakości o Rm do 490 Mpa. 

36 PN-73/H-93460.02 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
Kątowniki równoramienne ze stali niskostopowej o 
podwyższonej wytrzymałości o Rm powyżej 490 
Mpa. 

37 PN-73/H-93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
Ceowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej 
jakości o Rm do 490 Mpa. 

38 PN-73/H-93460.04 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze stali 
niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o Rm powyżej 490 MPa. 

39 PN-73/H-93460.05 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki nierównoramienne ze stali 
węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa. 

40 PN-731H-93460.06 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki nierównoramienne ze stali 
niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o Rm powyżej 490 MPa. 

41 PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
42 PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
43 PN-761H-93461.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno określonego przeznaczenia. Kształtowniki na 

grodzice. 
44 PN-IS01891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
45 PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i nakrętek. 
46 PN-82/M-82054.20  Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
47 PN-EN ISO 40142002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
48 PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
49 PN-911M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
50 PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
51 PN-831M-82343 Śruby z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężonych. 
52 52. PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężonych 
53 PN-EN ISO 887:2002  Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. Układ ogólny.  
54 PN-IS010673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładka. Szereg mały, średni i duży. Klasa dokładności 

A. 
55 PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 
56 PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników 
57 PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników 
58 PN-831M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężonych. 
59 PN-88/M-82952 Nity z łbem kulistym. 
60 PN-88/M-82954 Nity z łbem stożkowym. 
61 PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy 

materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i 
znakowanie. 

62 PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne 
wymagania i badania. 

63 PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania 
łukowego stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja. 

64 PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
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65 PN-67/M-69356  Topniki do spawania żużlowego. 
66 PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe 

parametrów. 
67 PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów powierzchni 

ciętych termicznie (cięcie tlenem). 
68 PN-751M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
69 PN-851M-69775  Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych. 
70 PN-EN 970:1999  Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
71 PN-871M69776  Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej obrazu 

na radiogramie. 
72 PN-EN 1435:2001  Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych. 
73 PN-EN 1712:2001  Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. 
74 PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania i 

badania przy odbiorze zmontowanych konstrukcji. 
75 PN-87/M-69772  Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów. 

Wykonanie zbiornika wodnego - izolacja bentonitowa

https://hurtland.eu/o/mata-bentonitowa/



Budowa zbiornika małej retencji  „CZAJKI” 
 

 108 

B.03.03 PORĘCZE STALOWE 

1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących montażu poręczy związanych z budową budowli hydrotechnicznych zbiornika retencyjnego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i montażu  poręczy z rur stalowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.4. Określenia podstawowe.. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące 
robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
normami i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 2. Materiały. 
2.2. Materiały do wykonania por ęczy 
Poręcz należy wykonać z elementów stalowych wg rysunku wchodzącego w skład  projektu wykonawczego. Zastosowano 
poręcz z rur stalowych o nietypowej konstrukcji . 
2.3. Spawanie elementów por ęczy 
Do spawania elementów poręczy należy użyć elektrod EB-146 wg PN-88/M-69433. 
2.4. Ochrona antykorozyjna 
Materiały do ochrony antykorozyjnej muszą mieć Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt.3. Sprzęt. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
3.2. Rodzaj sprz ętu 
Sprzęt do wykonania i montażu poręczy: 
- spawarka, 
- sprzęt do prostowania poręczy, 
- sprzęt do malowania ręcznego lub natryskowego. 
4. Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt4. Transport  
4.2. Transport segmentów por ęczy 
Transport segmentów poręczy może się odbywać dowolnymi środkami transportu. Elementy nie powinny wystawać poza 
gabaryt środka transportu. Elementy poręczy powinny być umieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniem zarówno samego elementu jak i nałożonej na 
niego powłoki antykorozyjnej . 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 5. Wykonanie robót. 
5.2. Monta ż poręczy 
Poręcz powinna być wykonana w wytwórni w elementach o długości dostosowanej do możliwości przewozowych . 
Podzestawy poręczy należy umieścić w wywierconych otworach odpowiadających rozstawowi słupków poręczy ściśle 
według Dokumentacji Projektowej (projekt wykonawczy). Poręcz osadzić poprzez wypełnienie otworów zaprawą 
cementową. Wysokość poręczy powinna wynosić 110 cm . 
 
5.3. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
Poręcz będzie zabezpieczona antykorozyjne przez pokrycie 3-ma warstwami pokryć malarskich (jedna warstwa podkładowa i 
2 warstwy nawierzchniowe). W Wytwórni wykonuje się dwie pierwsze powłoki malarskie (pozostawiając nie pokrytymi 
części zabetonowane oraz przyległe do spoin). Po zmontowaniu poręczy oraz wykonaniu spawania, należy uzupełnić ubytki 
powłoki (również powstałe w czasie transportu), oraz nanieść 3-cią warstwę powłoki malarskiej w kolorze perłowoszarym .  
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 6.  Kontrola jakości robót.. 
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6.2. Kontrola jako ści wykonania por ęczy 
Sprawdzeniu podlegają prostoliniowość i prawidłowość wykonania i zamocowania poręczy oraz prawidłowość ochrony 
antykorozyjnej. Dopuszczalna odchyłka od prawidłowego przebiegu wynosi 0,5 cm na długości 8 m. Ocena jakości powłoki 
ochronnej polega na sprawdzeniu grubości powłoki malarskiej za pomocą grubościomierzy o zakresie pomiarowym 0÷500 
µm z dokładnością wskazań ± 10 % zgodnie z BN-89/1076-02. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanej i zmontowanej poręczy wraz z zakotwieniami na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i pomiaru w terenie. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. Odbiór robót. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni wyniki badań i pomiarów w przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 6 
niniejszej SA. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 
8.2. Odbiór cz ęściowy 
Odbiorowi częściowemu podlegają: 
- dostarczone na budowę elementy poręczy, 
- ochrona antykorozyjna 
- ustawienie podzestawów poręczy przed ich ostatecznym osadzeniem (obetonowaniem) w otworach. 
8.3. Odbiór ko ńcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega prawidłowość zamocowania poręczy oraz jej prostoliniowość i uzupełnienie powłoki 
antykorozyjnej. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9.1. Ustalenia ogólne. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m (metr) zmontowanej poręczy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 
podstawie wyników pomiarów. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- przygotowanie robót, 
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania przygotowanych segmentów, 
- wywiercenie otworów pod słupki poręczy, 
- ustawienie, zmontowanie i wyregulowanie poręczy na obiekcie oraz oczyszczenie i uporządkowanie miejsca robót, 
- ochronę antykorozyjną, 
- wykonanie badań. 
Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
9. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
10. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
11. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
12. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco 
13. PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze stali 

węglowej zwykłej jakości o Rm do       490 MPa 
14. PN-H-93460-07 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Zetowniki ze stali węglowej zwykłej 

jakości o Rm do  490 MPa 
15. PN-H-93461-15 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. 

Kształtownik na poręcz drogową, typ B 
16. PN-H-93461-18 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. Ceowniki 

półzamknięte prostokątne 
17. PN-H-93461-28 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. Pas 

profilowy na drogowe bariery ochronne 
18. PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym 
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19. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
20. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
21. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 
10.2. Inne dokumenty 
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B.03.04 SZANDORY  

1.   Część ogólna 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem i założeniem zasuw drewnianych oraz drewnianych zamknięć szandorowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie l.1.  
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i założeniem 
szandorów oraz zasuw drewnianych i obejmują: 
- dostarczanie materiałów (doniesienie lub dowiezienie z miejsca składowania), 
- wymierzenie robót, 
- przygotowanie i ostruganie drewna, 
- impregnowanie drewna, 
- okucie szandorów lub zasuw, 
- założenie szandorów lub montaż zasuw. 
zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z polskimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w A.00. 
WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 1.4. Określenia podstawowe.. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 2. Materiały. 
2.2. Materiały do wykonania robót 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli, wg zasad niniejszej SST, są: 

- deski iglaste, obrzynane, wymiarowe grub. 28÷45 mm, kl.II, 
- bale iglaste, obrzynane, wymiarowe kl. II, 
- krawędziaki iglaste, wymiarowe kl. II, 
- okucia stalowe, 
- śruby stalowe z podkładkami i nakrętkami, 
- środek impregnujący do drewna. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót stosować sprzęt ręczny i mechaniczny do obróbki drewna i stali. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt4. Transport 
4.2. Transport materiałów 
Transport  materiałów  może być wykonany dowolnymi  środkami  transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

5. Wykonanie robót 

Szandory i zasuwy drewniane wykonujemy w warsztacie. Montaż przeprowadzić należy na obiekcie, którego element one 
stanowią.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
6.2. Kontrola jako ści wykonania 
Kontrola jakości wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej konstrukcji drewnianej z Dokumentacją 
Projektową i niniejszą A. Kontroli i sprawdzeniu podlegają:  
- wymiary szandorów lub zasuw drewnianych, 
- szczelność zasuw (ocena wizualna), 
- współpraca zasuw z urządzeniami prowadzącymi i wyciągowymi, 
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- prostoliniowość szandorów, 
- dopasowanie do prowadnic (luz umożliwiający założenie i wyjęcie szandorów, przyleganie powierzchni styku z 
prowadnicą). 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest:1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni zamykającej światło budowli. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 8. Odbiór robót. 
8.2. Zasady odbioru robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i  wymaganiami 
określonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie wykonanych robót. 
9. Podstawy płatno ści 
Cena l m palisady obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- dostarczenie materiału na miejsce wbudowania, 
- wykonanie konstrukcji, 
- zamontowanie zasuw drewnianych lub założenie szandorów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania oraz działania zasuw, 

10. Przepisy związane 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania 
5. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
6. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
7. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
8. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
9. PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym 
10. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
11. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
12. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
13. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
14. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco 
15. PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze stali 

węglowej zwykłej jakości o Rm do       490 MPa 
16. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
17. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
18. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
20. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
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B.03.05 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 
krajowych i wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
ścieków ulicznych przykrawężnikowych, 
ścieków ulicznych międzyjezdniowych, 
ścieków terenowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni 
jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej). 
1.4.2. Ściek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni, na 
których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp. 
1.4.3. Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem służący do odprowadzenia wód opadowych z 
nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do odbiorników sztucznych lub naturalnych. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w A.00„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w A.00„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Krawężniki 
 Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-03/04 [10]. 
2.3. Beton na ławę 
 Beton na ławę pod krawężnik i ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-15 lub B-10. 
2.4. Kruszywo do betonu 
 Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 
 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
2.5. Cement 
 Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [5]. 
 Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7]. 
2.6. Woda 
 Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6]. 
2.7. Piasek 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 
 Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3]. 
2.8. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku 
 Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków przykrawężnikowych, międzyjezdniowych 
lub terenowych, powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]. 
 Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania ścieków, powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową. Mogą to być np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i kształtach wg „Katalogu szczegółów 
drogowych ulic, placów i parków miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12]. 
 Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25. 
 Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. 
 Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. 
 Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjętej klasy betonu. 
 Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. 
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 Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie powinna 
przekraczać 3 mm. 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 

− na długości  ± 10 mm, 
− na wysokości i szerokości ±   3 mm. 

 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i dobrze 
odwodnionym. 
2.9. Masa zalewowa 
 Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-
04 [8]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00„Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: 
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 A.00„Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-88/6731-08 
[7]. 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00„Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię krawężnika i oś ścieku zgodnie z dokumentacją 
projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oś ścieku stanowi oś wykopu pod ławę. 
5.3. Wykop pod ławę 
 Wykop pod wspólną ławę dla ścieku i krawężnika należy wykonać zgodnie z dokumentacją i PN-B-06050 [1]. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej stosowaną ławą pod ściek i krawężnik jest ława z oporem. Dla 
ścieku umieszczonego między jezdniami oraz ścieku terenowego stosowana jest ława zwykła. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 
konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, 
wg normalnej metody Proctora. 
5.4. Wykonanie ław 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11]. 
5.4.1. Ława betonowa 
 Klasa betonu stosowanego do wykonania ław powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, można stosować ławy z betonu klasy B-15 i klasy B-10. 
5.5. Wykonanie ścieku z prefabrykatów 
 Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, 
lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z 
projektowaną niweletą dna ścieku. 
 Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny prefabrykatów układanych 
na ławie żwirowej należy wypełnić żwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatów układanych na ławie betonowej należy 
wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć 
wodą. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, powinny mieć co 50 m 
spoiny wypełnione bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy betonowej. 
 Jeżeli do wykonania ścieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu „korytkowego” wg KPED - karta 01.03 
[13], to połączenie prefabrykatu z jezdnią należy wypełnić bitumiczną masą zalewową. Od dolnej strony prefabrykatu, 
wykop należy wypełnić piaskiem lub żwirem i starannie zagęścić. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00„Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
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 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania 
ścieku i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z prefabrykatów powinny obejmować wszystkie 
właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Zakres badań 
 W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów należy sprawdzać: 
wykop pod ławę, 
gotową ławę, 
ustawienie krawężnika, 
wykonanie ścieku. 
6.3.2. Wykop pod ławę 
 Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz zagęszczenie podłoża na dnie 
wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.3. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy 
 Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają: 
linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na każde 100 m ławy, 
niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m ławy, 
wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy, przy czym 
dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej, 
szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej, 
równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy a przyłożoną czterometrową łatą. 
6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawężnika 
 Przy ustawianiu krawężnika, badaniu podlegają: 
linia krawężnika w planie, która może się różnić o ± 1 cm od linii projektowanej na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
niweleta krawężnika, która może się różnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
równość górnej powierzchni krawężnika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m długości, 
która może wykazywać prześwit nie większy niż 1 cm pomiędzy powierzchnią krawężnika a przyłożoną czterometrową łatą, 
wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, przy czym wymagane jest całkowite 
wypełnienie badanej spoiny, 
szerokość spoin, sprawdzana na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, która nie może być większa od 1 cm. 
6.3.5. Sprawdzenie wykonania ścieku 
 Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 
niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde     100 m wykonanego ścieku, 
równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m długości, która może 
wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową, 
wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego ścieku, przy czym wymagane 
jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 
grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o ± 1 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00„Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00„Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
wykop pod ławę, 
wykonana ława, 
wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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 Cena wykonania 1 m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie wykopu pod ławy, 
− wykonanie szalunku (dla ław betonowych z oporem), 
− wykonanie ławy (betonowej, żwirowej), 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin, 
− ułożenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin, 
− zalanie spoin bitumiczną masą zalewową, 
− zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu lub krawężnika, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
  6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
  8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
  9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
11. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 
10.2. Inne dokumenty 

− Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, 
Warszawa 1987. 

− Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
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B.03.06 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 
                Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
               Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
                Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.          

1.3. Zakres robót objętych SST 
                Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
                Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 
−      dróg i ulic lokalnego znaczenia, 
−      parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży, 
−      chodników, placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 

jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w  A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

                Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
                Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  A.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. 

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 ≤ 80 mm, 
−      3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
                W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
−      60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
−      80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
                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. Wytrzymałość na ściskanie 
                Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
                Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.2.5. Nasiąkliwość 
                Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej 
niż 5%. 

2.2.5. Odporność na działanie mrozu 
                Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
                Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
−      próbka nie wykazuje pęknięć, 
−      strata masy nie przekracza 5%, 

Wykonanie zbiornika wodnego - izolacja bentonitowa

https://hurtland.eu/o/mata-bentonitowa/



Budowa zbiornika małej retencji  „CZAJKI” 
 

 118 

−      obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
2.2.6. Ścieralność 

                Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej 
niż 4 mm. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 

                Do produkcji 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 
                Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 
                Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 
                Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać 
wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 
                Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. 
                Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność 
na niskie temperatury i działanie soli. 
                Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
                Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
                Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
                Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z 
palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
                Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
                Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na 
szynie lub krawężnikach. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
                Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  A.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 R, 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  A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 5. 

5.2. Podłoże 
                Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub 
nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 
                Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu 
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu 
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony 
przed skutkami przemarzania. 
                Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w OST D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

5.3. Podbudowa 
                Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
                Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić: 
−      grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
−      kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
−      podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
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                Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego 
rodzaju podbudowy. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 
                Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe wg 
BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.5. Podsypka 
                Na podsypkę należy stosować piasek gruby, 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. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
                Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. 
                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 nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
                Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
                Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
                Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
                Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem 
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
                Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
                Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest 
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST. 
                Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu 
na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
                Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 
i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

                Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
                Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
                Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST: 
−      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 nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 

                Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie 
powinny przekraczać 0,8 cm. 

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

6.4.3. Niweleta nawierzchni 
                Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

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

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

6.5. Częstotliwość pomiarów 
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                Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
                Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, 
gdzie poleci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
                Ogólne zasady obmiaru robót podano w  A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
                Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
                Ogólne zasady odbioru robót podano w  A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 8. 
                Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających  zakryciu 
                Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
−      przygotowanie podłoża, 
−      ewentualnie wykonanie podbudowy, 
−      wykonanie podsypki, 
−      ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
                Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
                Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
                Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
−      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−      oznakowanie robót, 
−      przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
−      dostarczenie materiałów, 
−      wykonanie podsypki, 
−      ułożenie i ubicie kostki, 
−      wypełnienie spoin, 
−      przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. Przepisy związane Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Krawężniki i obrzeża 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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B.03.07 NAWIERZCHNIA  TŁUCZNIOWA - ŻWIROWA 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni tłuczniowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót .  
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni tłuczniowej, wg PN-S-96023 [20]. 
 Nawierzchnię tłuczniową wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej: 
− bezpośrednio na podłożu gruntowym przepuszczalnym, 
− na warstwie gruntu ulepszonego wapnem lub popiołami lotnymi względnie na warstwie odcinającej - w przypadku 

podłoża nieprzepuszczalnego. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na podłożu 
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przejmowania ruchu. 

Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg PN-B-01100 [1]. 
1.4.3. Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych i 

rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych 
kształtach, wg PN-B-01100 [1]. 

1.4.4. Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm. 
1.4.5. Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm. 
1.4.6. Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm. 
1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach łamanego 

kruszywa zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi powierzchniami i foremnym kształtem ziarn o 
stępionych krawędziach i narożach, o wielkości ziarn od 0,075 mm do 4 mm. 

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm. 
1.4.9. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 

wA.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.4. Określenia podstawowe.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w A.00. WYMAGANIA 
OGÓLNE pkt. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 [20] są: 
− kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [15], 
− mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15], 
− kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-11113 [16], 
− woda do skropienia podczas wałowania i zamulania. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-S-
96023 [20]. 
 Dla dróg obciążonych ruchem: 
− średnim i lekkośrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2, 
− lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2. 
 Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i 3. 
 Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III według PN-B-11112 [15] 
Lp. Właściwości Wymagania 
    klasa II klasa III 
1 Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej  niż: 
    

  − w tłuczniu 35 50 
  − w klińcu 40 50 
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Lp. Właściwości Wymagania 
    klasa II klasa III 
  b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po 

pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 
  
30 

  
35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie więcej niż:     

  a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 2,0 3,0 
  b) dla kruszyw ze skał osadowych 3,0 5,0 
3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytku masy, nie 

więcej niż: 
    

  a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 4,0 10,0 
  b) dla kruszyw ze skał osadowych 5,0 10,0 

4 Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg 
PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], nie więcej niż: 

    

  − w klińcu, 30 nie 
  − w tłuczniu nie bada się bada się 

  
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112 [15] 
Lp. Właściwości Wymagania 
1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]: 

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), nie więcej 
niż: 

  

        - w tłuczniu 3 
        - w klińcu 4 
  b) zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie mniej niż:   

75 
  c) zawartość podziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niż:   

15 
  d) zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niż:   

15 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub klińcu, wg PN-B-06714-12 [6], % 
(m/m), nie więcej niż: 

0,2 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie więcej niż:   

  - w tłuczniu 40 
  - w klińcu nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu lub klińcu wg PN-B-06714-26 [12], 
barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

  
Tablica 3. Wymagania dla miału i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15] 

    Wymagania dla 
Lp. Właściwości miału mieszanki drobnej 

granulowanej 
1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie 

więcej niż: 
0,5 0,1 

2 Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mniejszy niż:     

  - dla kruszywa z wyjątkiem wapieni 20 65 
  - dla kruszywa z wapieni 20 40 

3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg PN-B-06714-26 [12]. Barwa 
cieczy nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa wzorcowa 

4 Zawartość nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie więcej niż: 20 15 
5 Zawartość frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), 

nie mniej niż: 
nie 

bada się 
15 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
− układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia, 
− walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców wibracyjnych o nacisku 

jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,  

− przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do 
napełniania beczkowozów wodą. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. 

Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 5. Wykonanie robót. 
5.2. Przygotowanie podło ża 
 Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 
do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnią tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca albo 
warstwa geotekstyliów. 
 W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą nawierzchni tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy 
odcinającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

D

D

15

85

5≤
 

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej, 
D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
  
 Geotekstylia przewidziane do użycia pod nawierzchnię tłuczniową powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, 
uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia 
podłoża gruntowego. 
5.3. Odcinek próbny 
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia, czy sprzęt stosowany przy rozkładaniu i zagęszczaniu jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej, 
− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, koniecznej do uzyskania wymaganego zagęszczenia warstwy. 
 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonywania nawierzchni. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2, a długość nie powinna być mniejsza niż 200 
m. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
 Wykonawca może przystąpić do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
5.4. Wbudowanie i zag ęszczanie kruszywa 
 Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 7 cm. 
 Maksymalna grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Nawierzchnię o grubości 
powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
 Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 
 Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 
krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Dobór walca gładkiego w zależności od 
twardości tłucznia, można przyjmować według tablicy 4. 
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 Tablica 4. Dobór walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia 
Twardość i wytrzymałość na ściskanie skały, 

z której wykonano tłuczeń 
Dopuszczalny nacisk kN/m 

szerokości tylnych kół walca 
Miękka, od 30 do 60 MPa 
Średniotwarda, od 60 do 100 MPa 
Twarda, od 100 do 200 MPa 
Bardzo twarda, ponad 200 MPa 

od 55 do 70 
od 65 do 80 
od 75 do 100 
od 90 do 120 

  
 Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze 
około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej. 
 Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie klińca od 4 do 
20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. 
 Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie wypełnione 
przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę należy 
klinować tak  długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. 
 W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co 
powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem. 
 Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy 
kruszywa przed wałami. 
 Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier przewiduje zamulenie górnej warstwy nawierzchni, to należy 
rozsypać cienką warstwę miału (lub ew. piasku), obficie skropić go wodą i wcierać, w zaklinowaną warstwę tłucznia, 
wytworzoną papkę szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania należy przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu 
transportowym, aby papka została wessana w głąb warstwy. Wały walca należy obficie polewać wodą, w celu uniknięcia 
przyklejania do nich papki, ziarn klińca i tłucznia. Zamulanie jest zakończone, gdy papka przestanie przenikać w głąb 
warstwy. 
 Jeśli nie wykonuje się zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy dodawać również miał. 
 W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym wału 
wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 
kN/m2), zagęszczenie należy przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa 
wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jeśli nie 
była zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczona) przez samochody na 
całej jej szerokości w okresie od 2 do 6 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez 
odpowiednie ustawianie zastaw. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
kruszywa określone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością podaną poniżej, 
następujące właściwości: 
a) uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie - co 

najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, że maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno 
badanie powinna wynosić 600 m2, 

b) ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu - przy każdej zmianie źródła 
pobierania materiałów. 

 Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 
być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
 Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w p. 2.3 powinny być wykonane 
przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania 
materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 
losowy w obecności Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzc hni tłuczniowej 
 Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch losowo 
wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m2 nawierzchni. 
 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać ± 10%. 
 Pozostałe cechy geometryczne nawierzchni powinny być mierzone i oceniane według zasad podanych w A.00. 
WYMAGANIA OGÓLNE. 
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6.5. Pomiar no śności nawierzchni 
 Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02 [23]. 
Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
Nawierzchnia tłuczniowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane w tablicy 5. 
Tablica 5. Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej 

  
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy 
użyciu płyty o średnicy 30 cm,    MPa 

  pierwotny wtórny 
Ruch bardzo lekki i lekki 
Ruch lekkośredni i średni 

100 
100 

140 
170 

  Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2 

( 2,2: ≤I
E

II
E MM ). 

6.6. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni  
6.6.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

 Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. 
Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inżyniera, Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 

6.6.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni 
 Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.3.b) powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą grubość warstwy, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena. 

6.6.3. Niewłaściwa nośność nawierzchni 
 Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko 
wtedy, gdy zaniżenie nośności nawierzchni wynikło z niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę robót. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. Odbiór robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9.1. Ustalenia 
ogólne. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m2 nawierzchni tłuczniowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca), 
− zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Przepisy związane podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 10. Przepisy związane. 
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