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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - WYMAGANIA OGÓLNE 
 DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Ogólnej (OST). 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją: „Budowa punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w Świedziebni” dla obiektu: „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w 
zakresie: „Zagospodarowania terenu”, na dz. nr 159/2 i 160/4, obręb nr 14 - Świedziebnia, gmina Świedziebnia, 
powiat brodnicki. 
 
1.2. Zakres stosowania OST. 
 
 Niniejsza specyfikacja techniczna (STO) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Ilekroć w OST jest mowa o: 
1.4.1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 
o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie 
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
1.4.5. Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
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1.4.8. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. 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. 
1.4.13. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.14. 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. 
1.4.15. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. 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. 
1.4.17. 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. 
1.4.18. 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. 
1.4.19. 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. 
1.4.20. Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.21. 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. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
 
 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
 
 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.  
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
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 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu 
robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowią inaczej. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
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 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. 
 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, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
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- 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 SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 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 SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań. 
 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
 
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- 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), 

- 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 SST, 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99), 
- w przypadku użycia wyrobów zagranicznych, nie wprowadzonych na polski rynek i które nie posiadają 

w/w dokumentów, dopuszcza się ich stosowanie pod warunkiem spełniania przez nie kryteriów 
technicznych określonych Normami Europejskimi lub posiadania przez nie certyfikatów i deklaracji 
obowiązujących w UE.  

 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy. 
 
(1) Dziennik budowy. 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera/Kierownika projektu 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 Inżyniera/Kierownika projektu, 
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- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

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

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

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

je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
(2) Książka obmiarów. 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne. 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy. 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy. 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu 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 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
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 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 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 
 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inżyniera. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
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 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
 
 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik 
projektu. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.  
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

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

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

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

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg 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. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
 
 Podstawą płatności będą faktury wystawiane Inwestorowi przez Wykonawcę. Szczegółowe zasady 
rozliczenia wykonania robót będą ustalone w Umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 
 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 
- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i -

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555), 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - ROBO TY 
PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I PORZ ĄDKOWE 

  CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
1.  WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych, ziemnych i porządkowych, związanych z inwestycją: „Budowa punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świedziebni” dla obiektu: „Punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych” w zakresie: „Zagospodarowania terenu”, na dz. nr 159/2 i 160/4, obręb nr 14 -
Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robot ziemnych. 
 
1.3. Zakres robot objętych SST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i 
obejmują: 
- wytyczenie miejsc posadowienia obiektów, 
- roboty przygotowawcze, 
- wykonanie wykopów pod obiekty, 
- wykonanie podłoży pod obiekty, 
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem, 
- wywóz nadmiaru gruntu, 
-  ochrona istniejącej infrastruktury, 
- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.5. Nasyp średni – nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.8. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.10. Bagno – grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
1.4.11. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na 
ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 
hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.12. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi 
urodzajnej. 
1.4.13. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 
1.4.14. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
1.4.15. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3m. 
1.4.16. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
1.4.17. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, położone poza placem budowy. 
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1.4.18. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
1.4.19. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

IS = 
ds

d

ρ
ρ

, 

gdzie: 
ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
badana zgodnie z norma.BN-77/8931-12 (Mg/m3). 
1.4.20. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona 
wg wzoru: 

U = 
10

60

d

d
 

gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 
   
 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 – Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2.2. Podział gruntów. 
 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podaje 
tabela nr 1. W wymienionej tabeli określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w 
stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 
 
Tabela nr 1: Podział gruntów i innych materiałów na kategorie. 
 

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościowa 

w stanie 
naturalnym 

kN/m3 

Przeciętne 
spulchnienie po 
odspojeniu w % 
od pierwotnej 

objętości 

1 
Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 

15,7 
11,8 
9,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
od 20 do 30 

2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

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

 
16,7 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 

 
od 15 do 25 
od 15 do 25 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem 
lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 
głazów 

18,6 
 

18,6 
17,7 

 
19,6 

od 20 do 30 
 

od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 
Tabela nr 1 c.d.: Podział gruntów i innych materiałów na kategorie. 
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4 

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami 
drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości 
gruntu 
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości 
gruntu 

 
 

19,6 
20,6 

 
20,6 

 
 

od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 

5 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10÷30% objętości 
gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 
blokach ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 

20,6 
 

17,7 
 

17,7 
16,7 
22,6 

 
 

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

 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tabela nr 2: 
 
Tabela nr 2: Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205. 
 

Grupy gruntów 
Lp. Wyszczególnienie 

właściwości Jednostki 
Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 

1 

Rodzaj gruntu  − rumosz 
niegliniasty 

− żwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
− piasek drobny 
− żużel 

nierozpadowy 

− piasek pylasty 
− zwietrzelina gliniasta 
− rumosz gliniasty 
− żwir gliniasty 
− pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe: 
− glina piaszczysta zwięzła, glina 

zwięzła, glina pylasta zwięzła 
− ił, ił piaszczysty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe: 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piaszczysty 
− glina piaszczysta, glina, glina 

pylasta 
− ił warwowy 

2 
Zawartość cząstek 

≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

 
% 

 
< 15 
< 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
> 30 
> 10 

3 
Kapilarność bierna 

Hkb 
 

m 
 

< 1,0 
 

≥ 1,0 
 

> 1,0 

4 
Wskaźnik 

piaskowy WP 
 

 
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 
2.3. Źródła uzyskania materiałów (gruntu). 
 
 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
  
2.4. Zasady wykorzystania gruntów. 
 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
  
 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
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zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej 
w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w tabeli nr  3. 
 
Tabela nr 3. Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów. 
 

 
 
2.5. Materiały do wykonania wykopów. 
 

Materiały do wykonania wykopów nie występują. 
 
 
2.6.  Podsypki i obsypki . 
 
 Jako podłoże pod rurociągi i studzienki inspekcyjne należy zastosować: 
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- w gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, 

- w gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru z 
piaskiem lub piasku o grubości od 10 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.  

- w gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub 
tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. 

 Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu. 
 Jako obsypkę w/w rurociągów należy stosować grunt j/w lub jeśli istnieje taka możliwość stosować grunt 
piaszczysty uprzednio przesiany z gruntu rodzimego, wydobytego z wykopów. 
 
2.7. Grunty do zasypywania wykopów. 
 

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
 
3.  SPRZĘT. 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
3.2.  Sprzęt do robót ziemnych, przygotowawczych i porządkowych. 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót przygotowawczych, ziemnych i wykończeniowych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25 m3, 
- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM), 
- ładowarka kołowa 1,25 m3, 
- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM), 
- walec statyczny samojezdny 10 t, 
- walec samojezdny wibracyjny 7,5 t  
- żuraw samochodowy  
- samochód dostawczy 0,9 t, 
- ciągnik kołowy 18-22 kW, 
- ciągnik kołowy 29-37 kW, 
- samochód skrzyniowy do 5 t, 
- przyczepa skrzyniowa 3,5 t, 
- przyczepa dłużycowa 4,5 t, 
- samochód samowyładowczy 5 t , 
- samochód samowyładowczy 5-10 t , 
- wibrator powierzchniowy., 
- glebogryzarka ciągniona , 
- kosiarka, 
- wał łąkowy. 
 
4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące transportu i składowania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
4.2.  Transport gruntów. 
 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
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 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr OST-01 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze i porządkowe. 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem 
przyłączy sanitarnych należy wykonać roboty przygotowawcze i porządkowe przedstawione poniżej: 
1) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek poza granice robót i ręczne 

podgarnięcie humusu na hałdzie. 
2) Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (wywóz nadmiaru gruntu 

załadowywanego ręcznie): 
- odspojenie gruntu, 
- załadunek urobku na samochody, 
- transport i wyładunek urobku w miejscu wbudowania na nasypie lub odkładzie z wyrównaniem z grubsza 

powierzchni odkładu, 
- wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie oraz wyrównanie dna i skarp wykopu, 
- utrzymywanie i naprawa gruntowych dróg samochodowych w wykopach, na trasie i na odkładzie. 
3) Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na wymaganą odległość, lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach (wywóz nadmiaru 
gruntu załadowywanego mechanicznie): 

- ładowanie ziemi z hałdy na samochody samowyładowawcze, 
- podgarnianie spycharką pozostałej ziemi pod ładowarkę, 
- przewóz ziemi i jej wyładunek na odkładzie w miejscu wbudowania. 
4) Ręczne kopanie rowów dla kabli - wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem go na 

odkład wzdłuż wykopu. 
5) Montaż rur ochronnych dzielonych na istniejących kablach: 
- wyrównanie dna gotowego wykopu, 
- ułożenie rur osłonowych lub bloków kablowych, 
- wykonanie połączeń elementów, 
- uszczelnienie połączeń i wylotów. 
6) Ręczne zasypywanie rowów dla kabli: 
- zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami grubości 20 cm, 
- ubicie ręczne warstw nasypu, 
- oznaczenie trasy kabla przez zakopanie słupków betonowych, 
- wykonanie nasypu nad rowem, 
- rozplantowanie nadmiaru gruntu. 
 
 
5.3.  Rodzaje i zabezpieczenie wykopu. 
 
 Dla potrzeb budowy rurociągów mogą być stosowane wykopy ciągłe - wąsko-przestrzenne, o ścianach 
pionowych odeskowanych lub w obudowach typu „box” lub innych oraz o ścianach skarpowych bez obudowy, 
jednak do określonego poziomu. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zależny od warunków 
lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych. 
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Wykopy szerokoprzestrzenne mają zastosowanie na terenach niezabudowanych, wymagają bowiem znacznej 
przestrzeni dla wykopu i magazynowania urobku.  

Przy głębokich wykopach i wysokim poziomie wód gruntowych może zachodzić konieczność rezygnacji z 
wykopów szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie skarp w dolnych częściach wykopu. W tym wypadku 
stosuje się wykopy o ścianach pionowych odeskowanych, względnie kombinacja obu rodzajów wykopów. 
Wykopy wąskoprzestrzenne stosuje się na terenach zabudowanych przy ograniczonych warunkach 
lokalizacyjnych np. ulice miasta - osiedla. 
 Przy głębokościach większych niż 1 m, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy 
wąskoprzestrzenne posiadały pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i 
półzwartych dopuszcza się deskowanie ażurowe - nieszczelne. 
 Wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych, spełniają warunek 
nienaruszalności struktury gruntu rodzimego - sztywność gruntu w strefie obsypki ochronnej rury z 
zastrzeżeniem, że poniżej górnego poziomu tej obsypki, powinno być odeskowanie szczelne. 
 Można stosować wykopy szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowych wykonywanych w zasadzie 
mechanicznie do rzędnej posadowienia kanału, jednakże konieczne jest zapewnienie możliwości utrzymania 
nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki ochronnej fury kanalizacyjnej, w szczególności biorąc pod 
uwagę opady atmosferyczne, oraz występowanie wody gruntowej. 

Można również stosować wykop szerokoprzestrzenny o ścianach skarpowych do poziomu posadowienia 
kanału, a poniżej wykonać wykop wąskoprzestrzenny o ścianach pionowych odeskowanych szczelnie. Powyższy 
kształt wykopu zabezpiecza w pełni struktury gruntu rodzimego, bez względu na jego rodzaj, z uwzględnieniem 
opadów deszczowych.  

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ 
wód opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
W wypadku występowania wody gruntowej, możliwej do usunięcia przy pomocy układu drenażowego - 

poziomego, układ drenażowy należy lokalizować w szerokości strefy.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację.  

W warunkach ruchu ulicznego, już w momencie rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy 
przewidzieć przykrycia wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być 
zabezpieczony barierką o wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. 

Przy wykopach szerokoprzestrzennych należy zabezpieczyć moż1iwości komunikacyjne dla pieszych i 
pojazdów w zależności od warunków lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagają uzgodnienia z 
odnośnymi władzami lokalnymi. 
 
5.4.  Wytyczne wykonania wykopów. 
 

Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi, 
przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś kanału, zabezpieczyć świadkami umieszczonymi 
poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. 

Rozkładanie należy rozpoczynać od wykopów tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektów 
specjalnych np. studzienek rewizyjnych (w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy należy rozkładać od 
strony połączenia z istniejącą siecią. 

 
Rozkładanie wykopu ciągłego wąskoprzestrzennego odbywa się przez ułożenie bali lub wyprasek stalowych 

po obydwu stronach osi kanału w ustalonych uprzednio odległościach, stanowiących wyrobisko wykopu. 
Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie 

ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z zastosowaniem żurawików lub 
urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór metod odspajania jest uzależniony od rzeczywistych 
warunków lokalnych, na które składają się warunki geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. 
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Transport pionowy urobku za pomocą pomostów przerzutowych, powinien być poprzedzony dodatkowym 
zabezpieczeniem rozpór, na których opierają się pomosty, zaś same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem 
się za pomocą klinów i klamer ciesielskich. Odległość przerzutu nie powinna być większa niż 2,0 m. Żurawie 
budowlane z wysięgnikiem prostym, powinny być ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na 
podkładach z bali dla równomiernego rozłożenia na większą powierzchnię gruntu. 

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki jednoczerpakowej 
podsiębiernej lub koparki wieloczerpakowej.  

Prowadzenie robot przy użyciu koparek stosuje się tam gdzie nie ma konieczności obudowy ścian wykopu, 
a tym samym nie stosuje się rozpór. 

Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek nie należy dopuszczać do przekroczenia głębokości 
określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Okład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,60 m od 
krawędzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwę torfu, należy ją wybrać aż do gruntu stałego, a 
przestrzeń do poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić piaskiem. 

W wypadku nastąpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop należy wypełnić 
ubitym piaskiem. W wypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej podłoża musi podlegać 
odwodnieniu. 
 
5.5. Zasypki wykopów przy obiektach kubaturowych. 
 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki: 
- zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót, 
- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci, 
- układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 0,25 m – przy stosowaniu 

ubijaków ręcznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
tarczami, 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi, 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is=0,95 wg próby 
normalnej Proctora, 

- nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 
 
6.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia. 
 
 Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
6.2.2.  Badania do odbioru wykopu. 
 
6.2.2.1.  Zakres badań i pomiarów. 
 
 Należy  wykonać: 
- pomiar szerokości wykopu ziemnego - pomiar taśmą, łatą o długości 3 m i poziomnicą lub niwelatorem, 
 w odstępach co 20 m 
- pomiar szerokości wykopu jw., 
- pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego jw., 
- pomiar pochylenia skarp jw., 
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- pomiar równości powierzchni wykopu jw., 
- pomiar równości skarp jw., 
- pomiar spadku podłużnego powierzchni wykopu, 
- pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20m oraz punktach wątpliwych. 
 
6.2.2.2.  Szerokość wykopu ziemnego. 
 
 Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm. 
 
6.2.2.3.  Rzędne wykopu ziemnego. 
 
 Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż  ±1cm. 
 
6.2.2.4.  Pochylenie skarp. 
 
 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
 
6.2.2.5.  Równość dna wykopu. 
 
 Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
 
6.2.2.6.  Równość skarp. 
 
 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 
 
6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują 
większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1.  Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr OST-01- 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 
7.2.  Jednostka obmiarowa. 
 
 Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów robót ziemnych, przygotowawczych i rozbiórkowych 
podano w przedmiarze robót. Główną jednostką obmiarową robót ziemnych jest m3 (metr sześcienny). 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1.  Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
8.2.  Dokumentacja odbioru końcowego. 
 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń 
dokonanych zgodnie z wymaganiami punktu 6 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierającej: 
- dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 
- zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, wraz z protokółami 
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sprawdzeń, 
- robocze orzeczenia jakościowe, 
- analizę wyników badań wraz z wnioskami, 
- aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 
- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych. 

W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki 
wszystkich sprawdzeń kontrolnych.  

Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje poprzeczne 
i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary i nachylenia skarp lub 
spadki. 
 
8.3.  Odbiór robót. 
 

Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być dokonany 
przed wbudowaniem gruntów. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do 
wykonania robót ziemnych, nie powinien być użyty do wykonania danego rodzaju robót.  
Grunt taki może być użyty do wykonania robót, jeżeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje 
możliwość poprawienia jego właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu 
określonym projektem lub niniejszymi warunkami. 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp 
jest niemożliwy albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu, zagęszczenie 
poszczególnych warstw gruntów itp.). Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej 
fazy (części) robót ziemnych, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach 
późniejszych. Z dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna 
być zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót. 
O dokonaniu odbioru częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i 
sporządzić protokół odbioru. Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót 
ziemnych i powinien być 
dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w punkcie 8.1 niniejszej Specyfikacji, protokółów z 
odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym 
mogą być przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą.  

Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 
ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do 
dziennika budowy. 
 
8.4.  Ocena wyników odbioru. 
 

Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszymi 
warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych 
warunków. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 
końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszych 
warunków. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być 
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego 
sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.  Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności. 
  
 Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 

 
Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w punkcie 7 należy przyjmować na 

podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych robót. Cena wykonania obejmuje dla robót przygotowawczych, 
ziemnych i porządkowych: 
- prace pomiarowe, roboty porządkowe i rozbiórkowe, 
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- wykonanie wykopów ręcznie lub mechanicznie, 
- umocnienie wykopów, 
- wykonanie sączków, 
- odwodnienie wykopu, 
- ułożenie podsypki z jej zagęszczeniem, 
- zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem, 
- badania geologiczne podłoży, 
- złożenie gruzu na odkładzie, wraz z zabezpieczeniem hałdy i jej wywóz, 
- złożenie złomu na odkładzie, wraz z zabezpieczeniem materiału i jego wywóz, 
- złożenie nadmiaru ziemi na odkładzie, wraz z zabezpieczeniem hałdy i jej wywóz, 
-  porządkowanie terenu po zakończeniu prac. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1.  Normy. 
 
- PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
- PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
- PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
 
10.2.  Inne dokumenty. 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2 - KOR YTO POD 
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 
CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie dróg 
CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego 

 
1.  WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru koryt pod nawierzchnie utwardzone, związanych z inwestycją: „Budowa punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w Świedziebni” dla obiektu: „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w 
zakresie: „Zagospodarowania terenu”, na dz. nr 159/2 i 160/4, obręb nr 14 -Świedziebnia, gmina Świedziebnia, 
powiat brodnicki. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jak w punkcie 1.1. 
  
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
koryta z jego profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod nawierzchnie utwardzone (dojście, dojazd i plac 
manewrowy). 
  
1.4.  Określenia podstawowe. 
  
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 
2.  MATERIAŁY. 
  
 Nie występują. 
 
3.  SPRZĘT. 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót. 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 

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

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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4.2.  Wywóz nadmiaru gruntu. 
 
  Wywóz nadmiaru gruntu - na odległość i w miejsce ustalone przez Wykonawcę z Inwestorem lub we 
własnym zakresie wykonane przez Wykonawcę. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 
  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót. 
 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3.  Wykonanie koryta.    
  
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inżyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża. 
 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 
po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o 
co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia przyjętego zgodnie z BN-77/8931-12. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
-20% do +10%. 
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5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
  
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach 
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6.2.  Badania w czasie robót. 
 
6.2.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
  
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje poniższa tabela 1. 
 
Tabela 1 - Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża. 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

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

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

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

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

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża). 
 
 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm i -5 cm. 
 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża). 
  
 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
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6.2.4. Spadki poprzeczne. 
 
 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ±0,5%. 
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe. 
 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie. 
 
 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±3 cm dla autostrad i 
dróg ekspresowych lub więcej niż ±5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża). 
 
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 
nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża). 
  
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w pkt  
6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
  
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
- profilowanie dna koryta lub podłoża, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podłoża, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1.  Normy: 
 
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-/B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą. 
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3 - PODB UDOWY Z 
KRUSZYW - WYMAGANIA OGÓLNE  
CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie dróg 
CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego 

 
1.  WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot ST. 
  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania podbudowy z kruszyw nawierzchni 
utwardzonych, związanych z inwestycją: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 
Świedziebni” dla obiektu: „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w zakresie: 
„Zagospodarowania terenu”, na dz. nr 159/2 i 160/4, obręb nr 14 -Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat 
brodnicki. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST. 
  

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jak w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102. 
 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
 
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 Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2.2.  Rodzaje materiałów. 
  
 Nawierzchnię utwardzoną (plac, zjazdy na drogę gminną) należy wykonać w korycie wykonanym w gruncie 
rodzimym z następujących warstw: 
- warstwa odsączająca z piasku 0-2 mm o grubości 10 cm, 
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm o grubości 20 cm, 
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubości 10 
cm, 
- podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, 
- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubości 8 cm. 
   
 Nawierzchnię utwardzoną (chodnik – dojście do altany edukacyjnej) należy wykonać w korycie wykonanym 
w gruncie rodzimym z następujących warstw: 
- warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm, 
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie    0,31,5 mm o grubości 10 cm, 
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- podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, 
- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubości 6 cm.  
   
 2.2.1. Rury ochronne. 
 
 Do ochrony kabli teletechnicznych pod zjazdami na drogę gminną należy zastosować dzielone rury osłonowe 
o dł. 2 x 5m do kabli o poniższej charakterystyce: 
- zastosowanie: do ochrony istniejących kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych, 
- do stosowania pod drogami, ulicami i torowiskami, 
- długość: 5 m, 
- kolor: niebieski lub czerwony, 
- materiał: HDPE, 
- średnica: 110 mm. 
 Rury ochronne dzielone należy montować zgodnie z instrukcją ich producenta. Końcówki rur z kablami 
należy wyposażyć w zaślepki zabezpieczające przed penetracją cząstek gruntu i innych cząstek stałych do 
wnętrza. 
 

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. 
 

 
1-2  - kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową. 
1-3  - kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). 
  
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
2.3.2.  Właściwości kruszywa. 
  

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1. 
  
Tabela 1 - właściwości kruszywa. 
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Wymagania 

Kruszywa naturalne Kruszywa łamane Żużel 

Podbudowa 

 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
właściwości 

zasadnicza pomocnicza zasadnicza pomocnicza zasadnicza pomocnicza 

Badania 
według 

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

2÷10 2÷12 2÷10 2÷12 2÷10 2÷12 PN-B-06714-15 

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

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15 

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

35 45 35 40 - - PN-B-06714-16 

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

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-04481 

 
Tabela 1 - właściwości kruszywa c.d. 
 

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

30÷70 30÷70 30÷70 30÷70 - - BN-64/8931-01 

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 
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PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 
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10 

PN-B-06714-19 

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

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

PN-B-06714-37 
PN-B-06714-39 

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

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-06714-28 

11 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 
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PN-S-06102 

  
2.3.3.  Materiał na warstwę odsączającą. 
  

Na warstwę odsączającą stosuje się piasek wg PN-B-11113 lub żwir i mieszankę wg PN-B-11111.  
 
2.3.4.  Materiały do ulepszania właściwości kruszyw. 
  

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się cement portlandzki wg PN-B-19701, wapno wg PN-B-30020, 
popioły lotne wg PN-S-96035, żużel granulowany wg PN-B-23006. 
 Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
 Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102. 
 
2.3.5.  Woda. 
  

Należy stosować wodę wg PN-B-32250. 
 
3.  SPRZĘT. 
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3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
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 dotyczące transportu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
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 Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
5.2.  Przygotowanie podłoża. 
  

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST nr 1 - Roboty przygotowawcze, 
ziemne i porządkowe i SST nr 2 - Koryto pod nawierzchnie utwardzone. 
 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nie przenikania należy sprawdzić wzorem:  
 

5
85

15 ≤
d

D
 (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: 

2,1
90

50 ≤
O

d
 (2) 

 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 



 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” Jerzy Kuj awski 
ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 

35 
 

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 na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

 
5.4.  Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki. 
  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.  

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. 

Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie 
budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (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 tabeli 1, l.p..11. 
 
5.5.  Odcinek próbny. 
 
 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy, 
określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy 
po zagęszczeniu, 
określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
 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 JAKO ŚCI ROBÓT.  
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6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST. 
 
 
6.3.  Badania w czasie robót. 
6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
  

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tabeli 2. 
Tabela 2 - Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
 

Częstotliwość badań 

L.p. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 
przypadająca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki   

2 Wilgotność mieszanki 2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 
Badanie właściwości 
kruszywa wg tab. 1, pkt 
2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

  
6.3.2.  Uziarnienie mieszanki. 
  

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% i -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.  
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 i nie rzadziej niż raz na 5000 
m2, lub według zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy: 

2,2
1

2 ≤
E

E
 . 

6.3.5.  Właściwości kruszywa. 
 
 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
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 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 
 
6.4.  Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.  
 
6.4.1.  Częstotliwość oraz zakres pomiarów. 
   

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano poniżej w  
tabeli 3. 
 Tabela 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.  
  

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

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04. 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.  
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Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6.  Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża. 
 
 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.4.7.  Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża. 
  

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
-  dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
-  dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
 
6.4.8.  Nośność podbudowy. 
 

Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02  powinien być zgodny z podanym w tabeli 4. 
Ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tabeli 4. 

 
Tabela 4 - Cechy podbudowy. 
 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik zagęszczenia IS 
nie mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem 

[mm] 

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm 

[MPa] 

Podbudowa 
z kruszywa o 

wskaźniku wnoś nie 
mniejszym 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 postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.  
 
6.5.1.  Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy. 
  
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 
 
6.5.2.  Niewłaściwa grubość podbudowy. 
  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3.  Niewłaściwa nośność podbudowy. 
  
 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
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7.  OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
7.2.  Jednostka obmiarowa. 
  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
  
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
  

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 
podano w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla poszczególnych warstw podbudowy 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy: 
 
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-B-06714-12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
- PN-B-06714-15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
- PN-B-06714-16 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
- PN-B-06714-18 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
- PN-B-06714-19 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
- PN-B-06714-26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
- PN-B-06714-28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
- PN-B-06714-37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
- PN-B-06714-39 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
- PN-B-23006 - Kruszywo do betonu lekkiego. 
- PN-B-30020 - Wapno. 
- PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
- PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
- PN-S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
- PN-S-96035 - Popioły lotne. 
- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. 
- BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
- BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą. 
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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- BN-70/8931-06 - Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym. 
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.2. Inne dokumenty. 
      

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, I.B.D. i M. - Warszawa 1997. 
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V.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3-1 - WA RSTWY 
  ODSĄCZAJĄCE   

CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie dróg 
CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego 

 
1.  WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania warstw odsączających pod nawierzchnie utwardzone, 
związanych z inwestycją: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świedziebni” dla 
obiektu: „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w zakresie: „Zagospodarowania terenu”, na dz. 
nr 159/2 i 160/4, obręb nr 14 -Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
  

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi   dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
jak w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
warstw odsączających, stanowiących część podbudowy pomocniczej pod ciągi nawierzchnie utwardzone 
(dojście, dojazd i plac manewrowy). 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogólne. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - 
wymagania ogólne. 
 
2.2.  Rodzaje materiałów. 
 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających jest piasek spełniający wymagania 
normy PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
 
2.3.  Wymagania dla kruszywa. 
 
 Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

5
85

15 ≤
d

D
 

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
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b) zagęszczalności, określony zależnością: 

5
10

60 ≥=
d

d
U  

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
 Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
 Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających powinny spełniać wymagania normy 
PN-B-11111, dla klasy I i II. 
 Miał kamienny do warstw odsączających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112. 
 
2.4.  Składowanie materiałów. 
 
 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w 
miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3.  SPRZĘT. 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 
ogólne. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót. 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
-      równiarek, 
-      walców statycznych, 
-      płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - 
wymagania ogólne. 
 
4.2.  Transport kruszywa. 
  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 
  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 
ogólne. 
 
5.2.  Przygotowanie podłoża. 
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Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST nr 1 - Roboty ziemne, pomiarowe i 
porządkowe oraz  w SST nr 2 - Koryto pod ciągi komunikacyjne. 
 Warstwy odsączające powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3.  Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa. 
  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o 
grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo 
na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 
na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według 
BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
  
5.4.  Utrzymanie warstwy odsączającej. 
  

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie. 
 Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsączającej z geowłóknin. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej 
warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 
ogólne. 
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6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w pkt 2.3. 
 Jeżeli do wykonania warstwy odsączającej zastosowane zostaną geowłókniny, powinny one posiadać 
aprobatę techniczną. 
 
6.3.  Badania w czasie robót. 
 
6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
  

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

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

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

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

7 Grubość warstwy 

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 
6.3.2.  Szerokość warstwy. 
 
 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 
6.3.3.  Równość warstwy. 
 
 Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-
04 [7]. Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm. 
 
6.3.4.  Spadki poprzeczne. 
 
 Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.3.5.  Rzędne wysokościowe. 
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 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 
6.3.6.  Ukształtowanie osi w planie. 
 
 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i 
dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.3.7.  Grubość warstwy. 
 
 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć 
łączną grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.3.8.  Zagęszczenie warstwy. 
  

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 
1. 
 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
  
7.  OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 
ogólne. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa. 
 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) określonej grubości warstwy odsączającej. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 
ogólne. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw 
- wymagania ogólne. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
 
 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej z kruszywa obejmuje: 
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- prace pomiarowe, 
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie warstwy. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy. 
 
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 
- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą. 
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.2.  Inne dokumenty. 
 

Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, 
I.B.D. i M., Warszawa 1986. 
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VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3-2 - PO DBUDOWY Z 
KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie dróg 
CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego 

 
1.  WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie nawierzchni utwardzonych, związanych z inwestycją: „Budowa punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w Świedziebni” dla obiektu: „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w 
zakresie: „Zagospodarowania terenu”, na dz. nr 159/2 i 160/4, obręb nr 14 -Świedziebnia, gmina Świedziebnia, 
powiat brodnicki. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jak w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dla nawierzchni utwardzonych 
(dojście, dojazd i plac manewrowy). 

 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogólne. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 
ogólne. 

 
2.2.  Rodzaje materiałów. 
 

Materiałem do wykonania podbudowy i nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Zestawienie warstw podbudowy i nawierzchni drogi dojazdowej oraz chodnika i placu komunikacyjnego 

podano w  SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogólne. 
 
3.  SPRZĘT. 
 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 
ogólne. 
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4.  TRANSPORT. 
 

Wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 
ogólne.. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 
ogólne. 
 
5.1.  Przygotowanie podłoża. 
 

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej SST nr 3 - Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne. 
 
5.2.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 
 

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogólne. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP 
od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określone są w PN-S-
06102. 
 
5.3.  Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa. 
 

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogólne. 
 
5.4.  Odcinek próbny. 
 

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami 
określonymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogólne. 
 
5.5.  Utrzymanie podbudowy. 
 

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogólne. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 
ogólne. 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogólne. 
 
6.3.  Badania w czasie robót. 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogólne. 
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6.4.  Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej nr 3 - Podbudowy z 
kruszyw - wymagania ogólne. 
 
6.5.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST nr 3 - Podbudowy z 
kruszyw - wymagania ogólne. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 
ogólne. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa. 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 
ogólne. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw 
- wymagania ogólne. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót, 
-  sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
-  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
-  dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
-  rozłożenie mieszanki, 
-  zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
-  utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy i przepisy związane podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 9 - Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne. 
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VII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4 - KRA WĘŻNIKI 
BETONOWE 

   CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
 
1.  WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania krawężników nawierzchni utwardzonych, związanych z 
inwestycją: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świedziebni” dla obiektu: 
„Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w zakresie: „Zagospodarowania terenu”, na dz. nr 159/2 
i 160/4, obręb nr 14 -Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji w/w zadania. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawężników betonowych na ławie betonowej. 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2.2.  Stosowane materiały. 
 
 Materiałami stosowanymi są: 
- krawężniki betonowe, 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
- materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
 
2.3.  Betonowe krawężniki - klasyfikacja.  
 
 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01. 
 
2.3.1.  Typy krawężników. 
 
 W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: 
- U - uliczne, 
- D - drogowe. 
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2.3.2.  Rodzaje krawężników. 
 
 W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników 
betonowych 
- prostokątne ścięte - rodzaj „a”, 
- prostokątne - rodzaj „b”. 
 
2.3.3.  Rodzaje krawężników. 
 
 W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 
 
2.3.4.  Gatunki krawężników. 
 
 W zależności od dopuszczalnych wad i uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 
- gatunek 1 - G1, 
- gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o 
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04. 
 
2.4.  Wymagania techniczne dla krawężników betonowych: 
 
2.4.1.  Kształt i wymiary. 
 
 Wymiary krawężników betonowych wymiary podano w tablicy 1. 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 
 
Tablica nr1: Wymiary krawężników betonowych. 
 

Wymiary kraw ężników [cm] Typ 
krawężnika 

Rodzaj 
obrzeża 1 b h c d r 

U a 100 
20 
15 

30 
min 3 
max 7 

min 12 
max 15 

1,0 

D b 100 
15 
12 
10 

20 
25 
25 

- - 1,0 

 
Tablica nr 2: Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych. 
 

Dopuszczalna odchyłka [mm] 
Rodzaj wymiaru 

Gatunek 1 Gatunek 2 

l ±8 ±12 

b, h ±3 ±3 

 
2.4.2.  Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 
 
 Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
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Tablica nr 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników. 
 

Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wkl ęsłość lub wypukłość powierzchni i krawężników 
[mm] 

2 3 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

Niedopuszczalne 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie 
 
liczba max 
 
długość max [mm] 
 
głębokość max [mm] 

 
 
 
2 
 

20 
 
6 

 
 
 
2 
 

40 
 

10 

 
2.5.  Beton i jego składniki. 
 
 Do produkcji krawężników należy stosować beton spełniający wymagania normy PN-B-06250, klasy C20/25 
(B-25) i C25/30 (B-30). 
 W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna 
być wykonana z betonu klasy C25/30 (B-30). 
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
- nasiąkliwością poniżej 4%, 
- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2:4 mm, 
- mozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z norma PN-B-06250. 
 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-
19701. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo należy przechowywać w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i 
marek. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
2.6.   Materiały na podsypkę i do zapraw. 
 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 . 
 
2.7.   Materiały na ławę fundamentową. 
 
 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15 (B15), którego składniki powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 
 
2.8.   Masa zalewowa. 
 
 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 
 
 
 
 
 



 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” Jerzy Kuj awski 
ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 

53 
 

3.  SPRZĘT. 
 
3.1.  Ogó1ne wymagania dotyczące sprzętu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
3.2.  Sprzęt do ustawiania krawężników. 
 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Ogó1ne wymagania dotyczące transportu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
4.2.  Transport krawężników betonowych. 
 
 Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
 Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. 
 Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a 
górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
4.3.  Transport pozostałych materiałów. 
 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z normą: BN-88/6731-08. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
5.  SKŁADOWANIE. 
 
5.1.  Ogó1ne zasady dotyczące składowania materiałów. 
 

Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
5.2.  Składowanie krawężników. 
 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: 
- grubość: 2,5 cm, 
- szerokość 5 cm, 
- długość min 5 cm i większa niż szerokość krawężnika 
 
6.  WYKONANIE ROBOT. 
 
6.1.  Ogó1ne zasady wykonania robót. 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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6.2.  Wykonanie koryta. 
 
 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z normą: PN-B-06050 .Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ewentualnie konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
 
6.3.  Wykonanie ław. 
 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 - beton C12/15 (B15). Ławy betonowe z oporem 
wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy 
czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
6.4.  Zasady ustawiania krawężników. 
 
 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub 
zwiększone do 16 cm . 
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm . Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem 
lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
 Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników 
ustawionych na ławie betonowej. 
 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 
i o spoinach zalanych zaprawa należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną 
ławy. 
 
7.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
 
7.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
7.2.  Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami 
tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami normy: PN-B-10021. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów element6w należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w punkcie 2. 
 
7.3.  Badania w czasie robót. 
 
 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości 
wykopu wynosi ±2 cm . Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z punktem 6.2. 
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 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
- zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową, 
- profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą, 
- dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ±1 cm na każde 100 m ławy, 
- wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy; tolerancje 

wymiarów wynoszą: dla wysokości ±10% wysokości projektowanej, dla szerokości ±10% szerokości 
projektowanej, 

- równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 
trzymetrowej łaty - prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 

 1 cm , 
- zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m, 
- dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m 

wykonanej ławy, 
 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
- dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ±1 cm na każde 

100 m ustawionego krawężnika, 
- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi 

±1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
- równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 

krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górna powierzchnią krawężnika i przyłożoną 
łatą nie może przekraczać 1 cm, 

- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. - spoiny musza być wypełnione całkowicie na pełna 
głębokość. 

 
8.  OBMIAR ROBÓT. 
 
8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
8.2.  Jednostka obmiarową. 
 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego krawężnika. 
 
9.  ODBIOR ROBÓT. 
 
9.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 7 dały wyniki pozytywne. 
 
9.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonana ława betonowa, 
- wykonana podsypka. 
 
10.  PODSTAWA PLATNOŚCI. 
 
10.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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10.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
  
 Cena wykonania 1 m betonowego krawężnika obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- rozścielenie i ubicie podsypki, 
- wykonanie ławy betonowej, 
- ustawienie krawężników na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, 
- wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
- ew. zalanie spoin masą zalewową, 
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
11.   PRZEPISY ZWIĄZANE.  
 
11.1.  Polskie Normy: 
 
- PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. 
- PN-B-06250 - Beton zwykły. 
- PN-B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. 
- PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
- PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
- PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i mieszanka. 
- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
- PN-B32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. 
- BN-74/6771-04 - Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
- BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

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

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
- BN-64/8845-02 - Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
 
11.2. Inne dokumenty. 
  
- Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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VIII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 5 - 
NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ  
CPV - 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
CPV - 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

 
1.  WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania terenów utwardzonych z betonowej kostki brukowej, 
związanych z inwestycją: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świedziebni” dla 
obiektu: „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w zakresie: „Zagospodarowania terenu”, na dz. 
nr 159/2 i 160/4, obręb nr 14 -Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
  

Specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
jakie określono w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
  
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący 
się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych  do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 
 
2.  MATERIAŁY.  
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2.2.  Betonowa kostka brukowa.   
 
2.2.1.  Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania: 
  
- odmiana - kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) 

zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 
- barwa - kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
- wzór (kształt) kostki - zgodny z kształtami określonymi przez producenta,   
- wymiary - zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
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a) długość - od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość - od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość - 60 mm lub 80 mm,   
  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 
 Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi 
krawędziami górnymi. 
 
2.2.2.  Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym. 
   

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 
chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
 
Tabela1 - Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu. 
  
Lp. Cecha 

1 Kształt i wymiary 

Załącznik 
normy Wymaganie 

1.1 

Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubości 
< 100 mm 
≥ 100 mm 

C 

Długość 
  
  
± 2 
± 3 

Szerokość 
  
  
± 2 
± 3 

Grubość 
  
  
± 3 
± 4 

Różnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być ≤ 
3 mm 

1.2 

Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długości pomiarowej 
300 mm 
400 mm 

C 

Maksymalna (w mm) 
wypukłość                      wklęsłość 
  
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem 
soli odladzających (wg klasy 3, zał. D) 

D 
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy 
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu F 
Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 
MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 
długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na wytrzymałość) F 
Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy – badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – badanie 
alternatywne 

2.4 
Odporność na ścieranie (wg klasy 3  
oznaczenia H normy) 

G i H 

≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2  

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I 

a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub polerowana – 
zadawalająca odporność, 
b) jeśli wyj ątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg 
zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J 
a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 
 
 
 
 

3.3 
 
 

Tekstura 
  
  
  
  
Zabarwienie (barwiona może być warstwa 
ścieralna lub cały element) 
  

J 

a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent powinien opisać rodzaj 
tekstury, 
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z próbką producenta, 
zatwierdzoną przez odbiorcę, 
c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i zmianach warunków 
twardnienia nie są uważane za istotne 

  
 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, 
światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn 
cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy 
stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 
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3.  SPRZĘT.  
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania nawierzchni.  
  

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek),   

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

  
4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
4.2.  Transport materiałów do wykonania nawierzchni. 
  

Betonowe kostki brukowe i płyty ażurowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki i płyty w 
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
   
5.  SKŁADAOWANIE MATERIAŁÓW  . 
 
5.1.  Ogólne zasady dotyczące składowania materiałów. 
  

Ogólne zasady dotyczące składowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
5.2.  Składowanie kostek i płyt. 
   

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

Płyty mogą być przechowywane na wolnym powietrzu. Można je układać w stosach, powierzchnią jezdną 
zwróconą do góry, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokości trzech palet. 
 
6.  WYKONANIE  ROBÓT  . 
 
6.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 
  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6.2.  Podłoże i koryto. 
  

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami   
 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
 
6.3.  Konstrukcja nawierzchni z kostki. 
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 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników i obrzeży), 
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
- ułożenie kostek z ubiciem, 
- zasypka spoin piaskiem, 
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
  
6.4.  Podbudowa pod nawierzchnię z kostki brukowej i płyt ażurowych. 
  

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej i płyty ażurowe 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową i określono ją wg SST nr 3, SST nr 3-1 i SST nr 3-2. 
 
6.5.  Obramowanie nawierzchni. 
   

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki i płyt.  
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek i płyt w celu ustalenia szerokości 

nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
 
6.6.  Podsypka cementowo-piaskowa. 
   

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 
powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
  Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodno cementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7=10 MPa, R28=14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka 
nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zwałowaniu nawierzchni należy 
ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy 
może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 
 
6.7.  Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. 
  
6.7.1.  Ułożenie nawierzchni z kostek. 
  

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne 
są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i 
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. 
 
Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 
przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, 
przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają 
przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
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 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 
powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla 
ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na 
podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
6.7.2.  Ubicie nawierzchni z kostek. 
  

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
6.7.3.  Spoiny. 
  

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy 
spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić  piaskiem.   
  
6.8.  Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. 
 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, 
po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w 
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej 
niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
6.9. Ułożenie geowłókniny . 
 

Układanie geowłókniny należy wykonać wg poniższych zasad: 
1) Podłoże należy wyrównać i usunąć wszelkie wystające korzenie, ostre kamienie i inne przedmioty, które 

mogły by uszkodzić geowłókninę. 
2) Rozwinąć geowłókninę na przygotowanym podłożu. 
3) Pasma geowłókniny łączy się poprzez nakładanie na siebie pasm na co najmniej 300 mm. Jeżeli podłoże jest 

bardzo nierówne lub słabe, zakład należy zwiększyć do co najmniej 500 mm. 
4) Geowłókniny o gramaturze > 200 g/m2 można łączyć zgrzewając ze sobą kolejna pasma. Zgrzewanie 

korzystne jest szczególnie na gruntach słabonośnych. Geowłókninę rozgrzewa się palnikiem gazowym aż do 
zmiękczenia włókien a następnie zakłada się na siebie na 100 - 200 mm kolejne pasmo i dociska. Wystarczy, 
że osoba, rozwijająca warstwę wierzchnią przejdzie po założonych na siebie arkuszach. W trakcie 
rozgrzewania należy uważać aby nie przepalić geowłókniny. Jeśli geowłóknina jest wilgotna co utrudnia 
zgrzewanie, wymiar zakładu powinien zostać zwiększony do 500 mm. 

5) W przypadku szkód powstałych w trakcie instalacji, dziury powinny zostać pokryte kawałkiem włókniny 
tego samego rodzaju. Łaty takie mogą być cięte na wymiar nożem lub nożyczkami. Pokrywający fragment 
musi wystawać co najmniej 500 mm za krawędź uszkodzonego miejsca. Łata powinna być zgrzana z 
uszkodzoną geowłókniną lub bezpośrednio po ułożeniu zakryta gruntem wypełniającym. 
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6) Ciężarówki nie powinny być prowadzone bezpośrednio po geowłókninie. Również kruszywo nie powinno 
być wysypywane bezpośrednio na włókninę. Wymagana grubość warstwy materiału wypełniającego zależy 
od nośności podłoża, ale nie powinna być mniejsza niż 400 mm na gruntach niskiej nośności. 

7) Materiał nasypowy najlepiej jest rozprowadzać za pomocą sprzętu gąsienicowego ze względu na 
korzystniejszy rozkład nacisku. 

8) Zagęszczanie najlepiej jest wykonać za pomocą zagęszczarki płytowej bądź walca wibracyjnego. Aby 
przekonać się czy zagęszczenie podłoża jest wystarczające można przejechać po nim załadowanym 
samochodem ciężarowym. Głębokość kolein, które powstaną po przejechaniu pojazdu nie powinna 
przekroczyć 30 mm. W przypadku powstania głębszych kolein należy zwiększyć grubość warstwy gruntu 
wypełniającego. 

9) Jeśli w trakcie eksploatacji pojawią się koleiny należy je wypełnić dodatkowym gruntem. Nie należy 
niwelować ich spychaczem. 

 
7.  KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
7.2.  Badania wykonanych robót. 
  

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tabeli 2. 
 
Tabela 2 - Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni. 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości 
desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, 
spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie 
Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 4b) 

3 
Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych (wg metod 
i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 4c do 4g) 

4 

Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i 
szczelin 

Wg punktu 5.5 i 5.7.5 

  
 
7.3.  Badania w czasie robót. 
  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tabela 3. 
 
Tabela 3 - Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót. 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg RZ-02 

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w punkcie 5.4 

3 
Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym 
lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej 
działki roboczej: grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z 
dokumentacją projektową i specyfikacją 

Wg punktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości ±1 cm 

Badania  wykonywania  nawierzchni  z kostki  4 

a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce roboczej - 
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b) położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi projektowanej 
do 2 cm 

c) rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we 
wszystkich punktach charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

d) równość w profilu podłużnym (wg BN-
68/8931-04 łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

e) równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz 
przymiarem liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. 
Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm 

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą 
niwelacji) 

Jw. 
Odchyłki od dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw. 
Odchyłki od szerokości 
projektowanej do  ±5 cm 

h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i 
szczelin (oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg punktu 5.7.5 

 

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 
ułożenia 

Kontrola bieżąca 
Wg dokumentacji projektowej lub 
decyzji Inżyniera 

 
8.  OBMIAR  ROBÓT.  
 
8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
8.2.  Jednostka obmiarowa. 
  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej i płyt 
ażurowych. 
   
9.  ODBIÓR ROBÓT. 
 
9.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 7 dały wyniki pozytywne. 
 
9.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu. 
  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-     przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 
-     ewentualnie wykonanie podbudowy, 
-     ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
-     wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
-     ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
  
10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
11.  PRZEPISY ZWIĄZANE.  
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11.1.   Normy. 
 
- PN-EN 197-1:2002 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
- PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
- PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- PN-88 B/32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. 
- BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
12.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
12.1. Normy: 
 
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności metodą bezpośrednią. 
- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
- PN-B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
- PN-87/R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
- PN-EN ISO 10318 - Geosyntetyki. Terminy i definicje. 
- PN-EN 13249:2014-03 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg 
kolejowych i nawierzchni asfaltowych). 
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IX. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 6 - OGRO DZENIE 
CPV: 45342000-6: Wznoszenie odrodzeń 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych w zakresie montażu ogrodzenia, związanych z inwestycją: „Budowa punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świedziebni” dla obiektu: „Punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych” w zakresie: „Zagospodarowania terenu”, na dz. nr 159/2 i 160/4, obręb nr 14 -
Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
  

Niniejsza specyfikacja techniczna  będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje roboty związane z wykonaniem ogrodzenia panelowego wraz z 
bramą. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
   
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2.2. Bramy. 
 
 Należy zamontować ogrodzenie panelowe 3D o wysokości 1,80 m (wysokość panelu 1,73 m), o rozstawie 
słupków 2,50 m z dwiema bramami jednoskrzydłowymi o wysokości również 1,80 m (wysokość panelu 1,73 m)  
i szerokości 3,5 m każda. 

Ogrodzenie powinno posiadać następujące cechy konstrukcyjne:  
- fundamenty słupków - betonowe B-20, 
- słupki ogrodzenia - stalowe profil prostokątny 60 x 40 mm, ocynkowane od wewnątrz i od zewnątrz zgodnie 

z normą EN 10147 (minimalna grubość pokrycia wynosi 275 g/m2 z obydwu stron), pokryte lakierem 
poliestrowym w kolorze RAL 6005 o wysokości 2,40 m (wysokość ogrodzenia 1,80 m), posiadające otwory 
do mocowania paneli i zakończone plastikowymi kapturkami, 

- panele ogrodzeniowe - wykonane są z drutu Ø5 mm zgrzewanego, ocynkowanego (min 25 g/m2), pokryte 
lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005, jednostronnie zakończone ostrymi końcówkami o długości 30 
mm, umieszczone u góry lub na dole panelu z poziomymi profilowaniami nadającymi panelom dodatkową 
sztywność; wymiary oczek: 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w miejscu profilowania, 

- brama jednoskrzydłowa panelowa (jak ogrodzenie) - o wysokości 1,80 m i szerokości 3,5 m każda, na 
słupkach jak ogrodzenie, lecz o wymiarach 80 x 80 mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL 
6005, 

- elementy montażowe i pozostałe akcesoria zgodne z wybranym systemem ogrodzenia.   
- brama wyposażona w zamki lub mechanizmy zamykające z kłódką. 
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3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
 
 Wyboru sprzętu dokona Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
stawianymi w SST. Ponadto Wykonawca przy doborze sprzętu ma obowiązek kierować się technologią 
wbudowania poszczególnych materiałów. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
4.2. Transport materiałów i sprzętu. 
 
 Transport materiałów i sprzętu Wykonawca zrealizuje we własnym zakresie. W przypadku materiałów i 
sprzętu wymagających specjalistycznego transportu, transport ten zrealizuje producent. Wykonawca może 
zrealizować tenże transport we własnym zakresie jednakże zgodnie z instrukcją producenta poszczególnych 
materiałów i sprzętu oraz pod jego nadzorem.  

Transport elementów bramy powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi z zabezpieczeniem 
elementów przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem oraz zniszczeniem warstwy antykorozyjnej. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
5.2. Montaż ogrodzenia z bramą.   
 
 Montaż ogrodzenia i bramy o konstrukcji panelowej należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta 
wybranego typu ogrodzenia oraz z WTWiORB.  
Poniżej opisano ogólne zasady montażu ogrodzenia panelowego. 
1) Wyznaczenie osi ogrodzenia w terenie. 

Pierwszym etapem jest precyzyjne wyznaczenie osi ogrodzenia i lokalizacji słupków w odpowiednim 
rozstawie, uzależnionym od wymiarów paneli ogrodzeniowych. Jeśli na granicach działki znajdują się tzw. 
„kamienie geodezyjne”, to należy wyznaczyć oś ogrodzenia łącząc linką lub drutem środki dwóch sąsiednich 
kamieni. 
Należy  zweryfikować, czy między kamieniami geodezyjnymi nie występują dodatkowe załamania granicy 
działki, nieoznaczone w terenie.  

2) Ustalenie lokalizacji słupków stalowych. 
Większość paneli ogrodzeniowych ma szerokość 2,58 m (panel wraz z przerwą montażową na obejmy 
stalowe). W takim wypadku długość każdego z boków działki należy podzielić przez szerokość panelu i w 
ten sposób uzyskamy liczbę pełnych sztuk paneli. 
 
W praktyce bardzo rzadko udaje się wypełnić granice działki wyłącznie pełnymi panelami o fabrycznej 
szerokości. W przypadku ich docinania warto tak wyznaczyć słupki, aby skrajne panele (docinane) miały 
długość co najmniej 1,0-1,5 m. W razie potrzeby można docinać dwa lub trzy panele. Rozwiązanie takie 
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będzie bardziej estetyczne niż pozostawianie bardzo krótkich paneli, poniżej 1,0 m. 
Słupki stalowe mają przeważnie przekrój 60x40mm. Zaleca się ich ustawienie w taki sposób, aby patrząc od 
frontu na ogrodzenie danego boku działki widoczne były słupki o szerokości 40 mm. Do takiego ustawienia 
słupków przystosowana jest większość standardowych obejm mocujących panele ogrodzeniowe. 

 
3) Przygotowanie terenu pod ogrodzenie panelowe 

Teren pod budowę ogrodzenia panelowego należy oczyścić z drzew i krzewów, a w miejscu planowanych 
słupków konieczne jest zdjęcie warstwy górnej ziemi urodzajnej - trawnika, humusu itp. 
Jeśli w miejscu planowanego ogrodzenia występuje gruba warstwa ziemi urodzajnej lub innej gleby słabo 
zagęszczonej to zaleca się jej mechaniczne dogęszczenie. Zagęszczanie należy prowadzić w miejscu budowy 
fundamentów betonowych pod słupki ogrodzeniowe, po wykopaniu dołów na głębokość wylewania betonu. 
Jeśli na gruncie mało zagęszczonym zostaną wykonane płytkie fundamenty to z czasem mogą one osiadać 
pod wpływem swojego ciężaru. Doprowadzi to do wykrzywiania się słupków i rozpoziomowania 
ogrodzenia. 
Jeśli zrezygnuje się z zagęszczania gruntu (np. przy bardzo grubej warstwie ziemi urodzajnej) można 
wykonać głębsze fundamenty betonowe (np. 100-120 cm). 

 
4) Fundamenty pod słupki ogrodzeniowe. 

W przypadku gruntów dobrze zagęszczonych można stosować pod słupki stalowe standardowe fundamenty 
betonowe. W takim przypadku zalecamy wykonanie fundamentów o głębokości około 50 cm (licząc od 
poziomu terenu) i średnicy około 30-35 cm. W tym celu warto posłużyć się gotowymi tubami szalunkowymi. 
Sprzedawane są one często o długościach od 2,5-5,0 m, co umożliwia łatwe docinanie z zachowaniem 
wielokrotności 0,5m. Tuby takie bardzo łatwo spoziomować na gruncie i wypełnić betonem z jednoczesnym 
stabilnym osadzeniem w nich słupków stalowych. 
Doły pod fundamenty można wykonać wietrnicami lub wykopać ręcznie. Zaleca się, po osadzeniu tub 
szalunkowych, obsypanie ich z boków ziemią i jej wstępne zagęszczenie. Pozwoli to ograniczyć do 
minimum przemieszczanie się szalunków w czasie ich zalewania betonem. 
W gruntach zwartych można stosować metodę wylewania betonu bezpośrednio do wykopanego otworu. W 
praktyce jednak wiąże się to często ze znacznie większym zużyciem betonu (ścianki z gruntu rzadko udaje 
nam się wykonać idealnie pionowo). 
Słupek stalowy należy osadzać w środku fundamentu betonowego. Nie wolno ustawiać słupków przy 
krawędzi wylewanego betonu, gdyż z czasem może dojść do uszkodzenia betonu i tym samym do 
przemieszczenia się słupków. 

 
5) Zalewanie fundamentów betonem i ustawianie słupków. 

Bardzo ważną kwestią jest prawidłowe spoziomowanie wszystkich słupków stalowych i zachowanie 
odpowiednich rozstawów między nimi. 
W przypadku stosowania tub szalunkowych należy wykonać od razu szalowania pod wszystkie słupki na 
danej granicy działki. Ustawione tuby można dokładnie wypoziomować stosując długą poziomicę (np. 
trzymetrową) i dodatkową linkę lub drut stalowy, rozciągnięty między skrajnymi słupkami. Linka taka ułatwi 
również ustawienie fundamentów w osi ogrodzenia. 
Nie należy od razu betonować całej tuby szalunkowej gdyż przy większej liczbie słupków utrudni to ich 
pionowanie i ustawianie w linii prostej. 
Można wstępnie wylać na dnie szalunku beton o grubości około 10 cm i wstępnie wykonać osadzenie 
słupków w takim chudym betonie. Pozwoli to po pierwsze na szybkie wstępne wylanie betonu w większej 
liczbie słupków i ułatwi ich ustawianie. Należy pamiętać, że szczególnie w ciepłe letnie dni beton szybko 
zacznie wiązać więc czasu na pionowanie słupków nie ma zbyt dużo. 
Dopiero po dokładnym ustawieniu wszystkich słupków stalowych można przystąpić do docelowego 
betonowania fundamentów do pełnej wysokości tuby szalunkowej. W czasie betonowania stale kontrolujmy 
spionowanie słupków ogrodzeniowych - warto w tym celu posłużyć się specjalnymi poziomicami 
„ogrodzeniowymi”. 
 Nie ma obowiązku zalewania od razu wszystkich fundamentów po słupki. Ważne jednak, aby fundamenty 
zalewać po kolei, czyli kolejne szalunki wypełniać do samej góry betonem. Tuby szalunkowe po zalaniu 
betonem mogą pozostać w ziemi. Nie ma konieczności ich zdejmowania, z czasem ulegną zniszczeniu na 
skutek działania wody gruntowej i mikroorganizmów lecz nie wpłynie to na wytrzymałość betonu. 
 
Wielu producentów ogrodzeń zaleca wystawianie fundamentów pod ogrodzenie powyżej poziomu terenu na 
ok. 5-10 cm. W praktyce rozwiązanie takie można stosować jeśli planowane wykonanie podmurówki między 
słupkami. W niniejszym przypadku wykonywane będzie ogrodzenie bez dodatkowych podmurówek, więc 
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korony fundamentów należy usytuować pod terenem. Pozwoli to na przykrycie ich ziemią urodzajną o 
grubości około 5-7 cm i obsianie trawą. 

 
6) Montaż ogrodzeń panelowych do słupków stalowych. 

Panele ogrodzeniowe należy montować do słupków za pomocą gotowych obejm stalowych. Dobierając ilość 
obejm należy zwrócić uwagę na ich trzy rodzaje - obejmy startowe (stosowane w miejscach „początkowych” 
lub „końcowych” np. przy bramach), pośrednie (łączą dwa panele ustawione w linii prostej) oraz obejmy 
narożne (łączące panele ustawione względem siebie pod kątem). Obejmy montażowe przystosowane są do 
tradycyjnych słupków 60 x 40 mm. 
Do połączenia paneli ogrodzeniowych zalecamy stosować wyłącznie śruby i nakrętki nierdzewne. 
Po zamontowaniu wszystkich paneli warto również skontrolować montaż daszków tworzywowych na 
wszystkich słupkach ogrodzeniowych. 
Montaż paneli ogrodzeniowych zalecamy wykonywać nie wcześniej niż po 7-10 dniach od zalania 
fundamentów betonem. W tym czasie należy również pamiętać o pielęgnacji fundamentów betonowych 
poprzez ich polewanie wodą. Jeśli fundamenty będą schowane pod warstwą ziemi obsianej trawą to ziemię 
taką można rozłożyć już po wykonaniu fundamentów. Polewanie wodą warstwy ziemi urodzajnej pozwoli 
dłużej zachować wilgotność na betonie, szczególnie w upalne dni letnie, gdy z nieosłoniętej niczym warstwy 
betonu woda szybko wyparuje. 

 
7)  Cokół ogrodzenia. 
  Cokoły z fundamentami dla słupków ogrodzenia należy wykonać wg poniższego schematu 
- przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania, 
- ułożenie z zagęszczeniem betonu w fundamentach i cokołach z pozostawieniem dylatacji, 
- obsadzenie dybli dla słupków, 
- wykonanie gładzi cementowej na wierzchu cokołu z wyrobieniem spadków i zatarciem, 
- zatarcie bocznych powierzchni betonu, 
- pielęgnowanie betonu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6.2. Sprawdzenie  ustawienia słupków. 
 

Słupki muszą być ustawione pionowo w fundamentach zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
 
6.3. Sprawdzenie  wykonania montażu paneli. 
 

Sprawdzenie poprawności wykonania wypełnienia ogrodzenia z paneli - zgodnie z instrukcja producenta 
systemu ogrodzenia. 
 
6.4. Sprawdzenie  wykonania bram i furtek 
 

Sprawdzenie poprawności montażu bramy - zgodnie z instrukcją producenta bram - sprawdzenie 
poprawności otwierania i zamykania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) zamontowanego ogrodzenia oraz kpl. (komplet) zamontowanej bramy. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
 Cenę jednostki obmiarowej ustala się wg opisów do poszczególnych podstaw wyceny, podanych w 
przedmiarze robót lub na podstawie wyceny indywidualnej, ustalonej po wyborze rodzaju systemu ogrodzenia i 
bram oraz zastosowanych materiałów do ich wykonania, a także technologii ich montażu. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy. 
  
- PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-B-06250 - Beton zwykły. 
- PN-B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
- PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
- PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
- PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN-H-04623 - Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi. 
- PN-H-04651 - Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
- PN-H-82200 - Cynk. 
- PN-H-84018 - Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
- PN-H-84019 - Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki. 
- PN- H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
- PN-H-84023-07 - Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. 
- PN-H-84030-02 - Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 
- PN-H-93010 - Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 
- PN-H-93403 - Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary. 
- PN-H-97051 - Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne. 
- PN-H-97053 - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
- PN-M-69011 - Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania. 
- PN-M-69420 - Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali. 
- PN-M-69775 - Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie 

oględzin zewnętrznych. 
- PN-M-80006 - Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania. 
- PN-M-82054 - Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-M-82054-03 - Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
- PN-ISO-8501-1 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

- BN-89/1076-02 - Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 
stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania. 
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X.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 7 - TERE NY ZIELONE  
  CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 
1.  WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem terenów zielonych, realizowanych przy inwestycji: „Budowa punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w Świedziebni” dla obiektu: „Punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych” w zakresie: „Zagospodarowania terenu”, na dz. nr 159/2 i 160/4, obręb nr 14 - Świedziebnia, 
gmina Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót objętych niniejszym kontraktem. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
 
 Zakres robót objętych SST dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
trawiastej terenów zielonych na rozpatrywanym terenie. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2.2. Ziemia urodzajna. 
 
 Należy wykorzystać część zdjętej warstwy humusu w  miejscach, gdzie nawierzchnia humusu została 
zniszczona. Na pozostałym terenie trawę należy wysiać na istniejącej warstwie humusu po uprzednim jej 
przygotowaniu. Ziemia urodzajna nie może być zagruzowana , przerośnięta korzeniami , zasolona , 
zanieczyszczona chemicznie. Ziemia przeznaczona do trawników musi być parowana w taki sposób, aby 
zniszczyć ewentualne nasiona chwastów. 
 
2.3. Zieleń izolacyjna. 
 
 Na terenie punktu wokół ogrodzenia posadzić zieleń, np. żywotnik zachodni globosa, żywopłot z drzewek 
świerkowych, Thuja occidentalis ‘Smaragd’. Pozostały teren należy wyrównać, zagrabić i na tak wykonanym 
podłożu wysiać trawę. 
 
2.4.  Nawierzchnia trawiasta. 
 
 Nawierzchnię trawiastą stanowić będzie trawa naturalna. Należy zastosować uniwersalną mieszankę traw, w 
której przykładowo zastosowano niżej wymienione gatunki: 
- Rajgras angielski - 55%, 
- Kostrzewa czerwona - 20%, 
- Rajgras angielski - 10%, 
- Kostrzewa czerwona - 5%, 
- Kostrzewa owcza - 5%, 
- Wielchlina łąkowa - 5%. 
 Podłoże pod tereny zielone stanowić będzie grunt rodzimy splantowany. 
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3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
 
 Wyboru sprzętu dokona Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
stawianymi w SST. Ponadto Wykonawca przy doborze sprzętu ma obowiązek kierować się DTR 
poszczególnych urządzeń, technologią wbudowania poszczególnych materiałów. W szczególności Wykonawca 
powinien mieć możliwość wykorzystania poniższego sprzętu:  
- ciągnik kołowy 29-37 kW, 
- ciągnik kołowy 18-22 kW, 
- samochód samowyładowczy 5 t , 
- koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25 m3, 
- glebogryzarka ciągniona , 
- przyczepa skrzyniowa 3,5 t, 
- wał łąkowy, 
- narzędzia ogrodnicze. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
4.2. Transport materiałów urządzeń i sprzętu. 
 
 Transport materiałów i sprzętu Wykonawca zrealizuje we własnym zakresie. W przypadku urządzeń i 
materiałów wymagających specjalistycznego transportu, transport ten zrealizuje producent poszczególnych 
materiałów lub urządzeń w porozumieniu z  Wykonawcą. Wykonawca może zrealizować tenże transport we 
własnym zakresie jednakże zgodnie z instrukcją producenta poszczególnych materiałów i pod jego nadzorem.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża. 
 
 Należy przygotować warstwę ziemi urodzajnej uprzednio zdjętej z powierzchni terenu o grubości około 10 
cm. Warstwę tą należy równomiernie rozścielić na powierzchni przeznaczonej pod nawierzchnię trawiastą, 
następnie mechaniczne lub ręcznie wyrównać teren przez ścięcie wypukłości, przemieszczanie urobku i 
zasypanie wgłębień oraz ręcznie lub mechanicznie zagęścić warstwę wegetacyjną.  
 Humus należy wcześniej przygotować wykonując jego mieszankę z nawozem mineralnym np. azofoską w 
ilości około 3,7 kg na 1 m3 humusu. 
 Dla pozostałego terenu należy wykonać przekopanie gleby wraz z usunięciem zanieczyszczeń i 
wyrównaniem oraz wysiać nawóz mineralny np. azofoskę w ilości około 0,06 kg na 1 m2. 
 
5.3.  Wykonanie trawnika terenów zielonych. 
 
Sianie trawy. 
 Nawierzchnie trawnikowe spełniają określone zadania i powinny być wytrzymałe na wydeptywanie oraz na 
zmiany warunków klimatycznych. Właściwą nawierzchnię terenów zielonych należy  uzyskać przez wysiew 
nasion mieszanki traw trawnikowych. 
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Nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem - jest najbardziej naturalnym sposobem realizacji zadarniania , 
umożliwia dowolne kształtowanie składu gatunkowego i odmianowego traw, ściśle dostosowanych do lokalnych 
potrzeb. 
 Przygotowanie gleby i sam siew można przeprowadzić w ten sposób, że wprowadzone nawozy o 
spowolnionym działaniu mogą funkcjonować w optymalnych dla nich warunkach.  
 Zasianie nasion traw następuje ręcznie lub maszyną do siewu wzdłuż i w poprzek. Nasiona powinny być 
siane na głębokość do około 2 cm. Z reguły wystarcza 25 - 30 g/m2. Dobranie gęstości zasiewu powinno być 
dopasowane od miejsca, temperatury, opadów i wartości pH warstwy wierzchniej. 
W praktyce należy dobrać gatunki traw do miejsca, w którym będą rosły. Zaleca się skorzystanie z porady 
fachowca. Przed pierwszym zasianiem należy odpowiednio przygotować podłoże. Wykonanie terenów 
trawiastych z siewu jest tanim rozwiązaniem. Należy się jednak liczyć z tym, iż w zależności od terminu siania 
zadowalające zadarnienie uzyskujemy dopiero w 3 do 6 miesięcy. 
 Nasiona traw na całej powierzchni warstwy wegetacyjnej po wysiewie należy przykryć ręcznie grabiami lub 
walcem kolczatką. 
 
Pielęgnacja trawników. 
 Pielęgnacja wykończeniowa trawników jest konieczna, aby osiągnąć stan gotowy do oddania i 
przeprowadzić ją powinna firma, która go wykonała. Niedobry zwyczaj pozostawiania pielęgnacji 
wykończeniowej lub jej części ze względów oszczędzania na kosztach robotnikom budowlanym lub 
późniejszych użytkownikom prowadzi z reguły do tego, że gwarancja staje pod znakiem zapytania i można się 
spodziewać konfliktu. Dlatego Wykonawca może zlecić pielęgnację wykończeniową firmie specjalistycznej lub 
tej, która wykonywała trawnik. 
 Nie jest możliwe, aby zabiegi wykończeniowe zapisać w przedmiarze robót, ponieważ stan gotowy do 
odbioru zależy znacznie od pory roku i pogody, w którym może zostać przeprowadzony. Pomocniczo określono 
w niniejszej specyfikacji zabiegi i materiały.  
 Podlewanie trawników z siewu - w ramach pielęgnacji wykończeniowej powinny zostać wykonane 
następujące prace: 
- aby nasiona szybko wzeszły muszą być wilgotne, 
- kiedy trawa zacznie kiełkować należy uważać, aby nie nawilżać tylko najwyższych warstw (kilka 

milimetrów), ale 10 cm warstwy nośnej trawy, aby korzenie zostały pobudzone do wegetacji w dół, 
- właściwe są proporcje około 10÷15 l/m2 wody na jedno zraszanie, 
- odstępy między podlewaniem powinny być stopniowo zwiększane, 
- w fazie początkowej należy położyć nacisk na planowane zraszanie, 
- częstotliwość i ilości podlewania musi być dopasowane do miejscowego klimatu. 
 Nawożenie trawników z siewu  należy wykonać w następujący sposób: 
- dwa nawożenia przy dawce ok. 25 g/m2 nawozu wolnodziałającego z reguły wystarczą, aby osiągnąć 

pożądaną darń, 
- nawozy szybko działające powinny być dawkowane częściej i w mniejszych dawkach, aby uniknąć 

wypalenia darni, nie zaleca się zatem ich stosowania. 
- przy jesiennym siewie drugie nawożenie powinno nastąpić wiosną, 
- zaleca się każdorazowo badać skład chemiczny podłoża, 
 Koszenie trawników z siewu  należy wykonać w następujący sposób: 
- trawa powinna zostać skoszona przy wysokości 6÷8 cm, 
- pozostawiona wysokość nie powinna być niższa niż około 4 cm, 
- użyte urządzenia nie mogą zostawiać siadów jeżdżenia; można to osiągnąć przy koszeniu w czasie suchej 

pogody; koszenie przy wilgotnej aurze jest błędem pielęgnacji, 
- zaleca się zebranie skoszonej trawy, 
- zasadniczo wystarcza około 6 koszeń, 
- występujące miejsca gdzie ziarna trawy nie wzeszły, powinny zostać posypane mieszanką regenerującą. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6.2. Kontrola jakości nawierzchni trawiastej. 
 
 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu : 
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- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń  
- określenia ilości zanieczyszczeń ( w m3), 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałowisko,  
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, jeżeli jest to 

konieczne, 
- ilość rozrzuconego piasku, 
- prawidłowego rozsiania nawozu, 
- prawidłowego uwałowania terenu,  
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustalonym założeniem przetargowym oraz na sprawdzeniu daty 

ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
- prawidłowości zasiewu trawy. 
- w przypadku wystąpienia miejsc nie porośniętych należy je uzupełnić.  
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego podłoża oraz nawierzchni właściwej. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
8.2. Wynik odbioru robót. 
 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
 Cena 1 m2 wykonanej nawierzchni obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie właściwej nawierzchni warz z jej pielęgnacją, 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy: 
 
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności metodą bezpośrednią. 
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- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
- PN-R-65023:1999 - Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
- PN-B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
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XI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – MURY OPOR OWE  
  CPV: 452223500-1 – Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem muru oporowego z żelbetowych elementów 
prefabrykowanych typu „L” oraz „T” związanych z inwestycją: „Budowa punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w Świedziebni” dla obiektu: „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w 
zakresie: „Zagospodarowania terenu”, na dz. nr 159/2 i 160/4, obręb nr 14 - Świedziebnia, gmina Świedziebnia, 
powiat brodnicki. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
muru oporowego z żelbetowych elementów prefabrykowanych typu „L” i „T” o wys. 2,0 m.  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych lub 
nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych. 
1.4.2. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych.                  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.                  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.                  
2.2. Żelbetowe elementy prefabrykowane 
Mur oporowy należy wykonać z żelbetowych elementów prefabrykowanych spełniających wymagania 
ujęte w Rozporządzeniu MTiGM z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 3 sierpnia 2000 r.). 
Orientacyjna wysokość żelbetowych elementów prefabrykowanych typu „L” i „T” jest następująca: 2,0m. Klasa 
betonu w elementach prefabrykowanych C25/30. Zbrojenie elementów – dwie siatki, stal AIII (główne), stal 
AIII N (pozostałe). 
Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych powinny być zgodne z dokumentacja 
projektową. Odchyłki wymiarowe prefabrykatów powinny odpowiadać PN-EN 13369 
Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory o 
głębokości do 5 mm jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie. 
Elementy należy składować na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Poszczególne 
rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania żelbetowych elementów prefabrykowanych w budownictwie 
jest spełnienie wymogów ustawy o wyrobach budowlanych. 
 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.                  
3.2. Sprzęt do wykonania murów oporowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania muru oporowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− koparek, 
− sprzętu do rozładunku i wbudowania żelbetowych elementów prefabrykowanych, 
−  zagęszczarek płytowych wibracyjnych, 
− ubijaków ręcznych i mechanicznych. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.                  
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport elementów prefabrykowanych 
Transport powinien odbywać się samochodami o gabarytach dostosowanych do prefabrykowanych 
ścianek. Składowanie w poziomie – maksymalnie dwie sztuki na sobie na utwardzonym i wyrównanym podłożu. 
Zaleca się rozładunek jak najbliżej miejsca montażu. Montaż z jednoczesnym pionowaniem przy wykorzystaniu 
dwóch otworów technologicznych na pionowej ścianie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.                  
5.2. Zasady wykonywania muru oporowego 
Mur oporowy należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. 
Zalecenia dotyczące montażu muru oporowych: 
- Układać na uprzednio wykonanej warstwie chudego betonu o grubości co najmniej 10cm oraz na wylewce 
grubości minimum 3cm bezpośrednio ułożonej przed posadowieniem elementu. 
- Grunty spoiste wymagają pod płytą fundamentową podsypki ze żwiru i pospółki na głębokość przemarzania 
dla danej strefy. 
- Mur należy zagłębić w gruncie tak aby czoło stopy (10-14cm) było niewidoczne, a górna powierzchnia stopy 
muru była równa z poziomem utwardzonego terenu składowiska. 
Spoiny między elementami można wypełnić zaprawą cementową klasy M10 o wytrzymałości 10Mpa lub masą 
bitumiczną, ewentualnie sznurem dylatacyjnym i kitem polimerowym.   
- Podłoże między ścianami oporowymi z betonu zbrojonego o zmiennej wysokości (15÷22 cm). 
5.3. Wykopy fundamentowe 
Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykopy pod mur oporowy mogą być wykonane 
ręcznie lub mechanicznie. Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż 2 m. 
Wykonanie wykopu poniżej wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do 
głębokości 1 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. W gruntach osuwających się należy 
wykonywać wykop ze skarpą zapewniającą stateczność lub stosować inne metody zabezpieczenia wykopu, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050 [11]. 
Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: 
− w planie + 10 cm i - 5 cm, 
− rzędne dna wykopu ± 5 cm. 
Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca 
budowy. 
5.4. Zasypywanie wykopu 
Zasypywanie wykopu należy wykonywać gruntem z dokopu, warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 
− przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm, 
− przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, 
− przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm. 
Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających powinno odbywać się 
ręcznie do wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej. 
5.5. Roboty odwodnieniowe 
Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpieczać przed powstawaniem obszarów bezodpływowych. 
Spadek powierzchni terenu powyżej ściany oporowej powinien wynosić 1 %. 
5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego 
Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej: 
a) rzędnych wierzchu ściany ± 10 mm, 
b) w przekroju poprzecznym ± 10 mm, 
c) odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej ni_ 10 mm/m i nie więcej ni_ 20 mm na całej długości, 
d) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub założonego szablonu) nie więcej niż 
10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni muru. 
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.                  
Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów fundamentowych 
Kontrole robót ziemnych w wykopach fundamentowych należy przeprowadzać z uwzględnieniem 
wymagań podanych w punkcie 5.3. 
6.3. Kontrola wykonania muru z żelbetowych elementów prefabrykowanych 
Przy wykonywaniu muru z żelbetowych elementów prefabrykowanych należy dokonać sprawdzeń w 
zakresie i z tolerancją podaną poniżej: 
a) sprawdzenie prawidłowości ułożenia żelbetowych elementów prefabrykowanych w planie – pomiary ciągły, 
b) sprawdzenie grubości spoin pomiędzy żelbetowymi elementami prefabrykowanymi – spoiny nie szersze niż 5 
mm, 
c) sprawdzenie prawidłowości wykonania muru z żelbetowych elementów prefabrykowanych: 
− odchylenie krawędzi od linii prostej: nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na 10 m, 
− odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie więcej niż 6 mm, 
6.4. Kontrola prawidłowości zasypywania wykopu muru oporowego 
Sprawdzenie prawidłowości zasypania przestrzeni za murem oporowym należy przeprowadzać 
systematycznie w czasie wykonywania robót w zgodności z wymaganiami punktu 5.4. 
6.5. Kontrola prawidłowości wykonania robót odwodnieniowych 
Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe należy sprawdzać 
zgodnie z punktem 5.5. 
6.6. Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały musza spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych.                  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego muru oporowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych.                  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.                  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m muru oporowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− zakup i dostarczenie materiałów w tym elementów prefabrykowanych, 
− wykonanie robót ziemnych, 
− wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem grub. 10 cm, 
− ustawienie żelbetowych elementów prefabrykowanych, 
− zasypanie wykopu, 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie pomiarów. 
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10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Normy 
1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział 
i zastosowanie według własności fizyczno-mechanicznych 
2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia 
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja 
wymiarów elementów budowlanych z betonu 
5. PN-B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
6. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 
7. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości woda 
8. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metoda 
bezpośrednia 
9. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 
10. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 
Boehmego 
11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze 
12. PN-B-06250 Beton zwykły 
13. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
14. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 
ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
15. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za 
pomocą młotka Schmidta typu N 
16. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
17. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
18. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 
19. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych 
Mur oporowy z żelbetowych elementów prefabrykowanych D-10.01.01 
20. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego 
21. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziaren 
22. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości 
23. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i _wiry filtracyjne. Wymagania 
techniczne 
24. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych.  wir i mieszanka 
25. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
26. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie 
27. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
28. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 
29. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
30. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
31. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
32. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
33. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
34. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
35. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
36. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
37. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
38. PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego 
przeznaczenia. Gatunki 
39. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
40. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
41. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
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42. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
43. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
44. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i 
stałości objętości 
45. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 
46. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 
okrągłym i kwadratowym 
47. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu 
48. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
49. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 
50. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i 
transport 
51. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas 
transportu 
52. BN-82/6751-04 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na 
włókninie przyszywanej 
53. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych 
54. BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe 
55. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
56. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i 
badania przy odbiorze 
57. BN-76/8847-01 Ściany oporowe budowli kolejowych i drogowych. 
Wymagania i badania. 
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XII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 8 - WYP OSAŻENIE 
  OBIEKTÓW  

CPV: 45222110-3 - Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów 
  CPV: 45213270-6 - Roboty w zakresie stacji recyklingu 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych w zakresie wyposażenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla 
obiektu: „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w zakresie: „Wyposażenie PSZOK”, na dz. nr 
159/2 i 160/4, obręb nr 14 - Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robot określonych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robot objętych SST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wyposażenia punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
  
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 
2. Materiały. 
  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.                  
 
2.2.  Wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  
 

1. Kontener socjalno-biurowy o wym. 6x2,4m. 
2.    Kontener magazynowy o wym. 6x2,8m. 
3. Ciągnik o mocy do 120KM. 
4. Ładowacz czołowy i łyżka do materiałów sypkich. 
5. Przyczepa hakowa.  
6. Zamiatarka. 
7. Przyczepa dwuosiowa lekka. 
8. Wózek paletowy ręczny. 
9. Wózek transportowy dwukołowy taczkowy magazynowy ręczny składany. 
10. Wykaszarka z osprzętem. 
11. Rębak tarczowy. 
12. Waga najazdowa samochodowa nośność 40 t. 
13. Waga towarowa do 300 kg. 
14. Tablice.  
15. Kosz paletowy z siatki. 
16. Regały półkowe magazynowe. 
17. Namiot ekspresowy 6x3m dla 32 osób siedzących (36 stojących). 
18. Kontener KP7 zakryty z 6-oma otworami wrzutowymi poj. 7m3 . 
19. Kontener KP7 odkryty poj. 7m3. 
20. Pojemnik na odpady poj. 1,1 m3. 
21. Pojemnik na odpady 240 l.  
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22. Pojemnik na akumulatory  o  poj. 500 l. 
23. Pojemnik na niebezpieczne odpady (świetlówki) długość 1,5m. 
24. Pojemniki na baterie i przeterminowane leki 60 l. 
25. Beczka na odpady niebezpieczne 120 l. 
26. Wanna wychwytowa z kratą. 
27. Naklejki na pojemniki. 
28. Monitoring CCTV. 
29. Wyposażenie kontenera socjalno-biurowego. 
30. Hybrydowy zestaw oświetleniowy LED 50W, panele 2x270W, turbina zasilana przez promienie 

słoneczne. 
 
 1. Kontener socjalno-biurowy o wym. 6x2,4m 
 
 Kontener socjalno-biurowy jest obiektem posadowionym na płycie fundamentowej. Parametry: 

- szerokość/długość:  6000 mm/2400mm 
- wysokość: 2780 mm/2730 mm (wysokość min. wewnątrz 2200 mm, wysokość max. zewnętrzna z 

uchwytami i stopami ok. 2750 mm).     
Konstrukcja kontenera wykonana z kształtownika zamkniętego 100 x 100 x 4 mm oraz 100 x 50 x 4 mm. 
Wysokość z przodu 2,48 m ze spadem na tył 2,43 m. Ściany wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem 
styropianowym gr. 75 mm w kolorze palety RAL . Rama podłogi wykonana z kształtownika zamkniętego 100 x 
100 mm, wypełnionego blachą trapezową oraz płytą warstwową gr. 75 mm, pokrytą płytą OSB gr. 22 mm i 
wykładziną PCV. W kontenerze zamontowane 2 sztuki drzwi jednoskrzydłowych szer. 90 cm z płyty MDF oraz 
drzwi zewnętrzne PCV w kolorze białym z samozamykaczem. Dwa okna PCV o wymiarze 118 x 100 cm. 
Posiada obróbki w postaci narożników i wiatrownic. Wzmocniona podłoga oraz górne haki pozwalają na 
załadunek zarówno wózkiem widłowym jak i dźwigiem. W kontenerze zamontowana instalacja elektryczna oraz 
ogrzewanie. Kontener wyposażony w instalację elektryczną (włącznik x2, gniazdo zewnętrzne podłączeniowe – 
1 szt., gniazdo wewnetrzne 2x230V – 3 szt., skrzynka z bezpiecznikiem x 1 szt., świetlówka w oprawie x 21 szt., 
Plafon – 1 szt.). Pomieszczenie sanitarne: w kontenerze wydzielone jest pomieszczenie sanitarne o wymiarach 
2000 mm x 2400 mm wyposażone w umywalkę z szafką i elektrycznym podgrzewaczem wody – 1 szt., wc 
kompakt – 1 szt., prysznic – 1 szt. W pomieszczeniu zamontowana jest instalacja elektryczna.  
Cechy kontenera socjalno-biurowego 6 x 2,4m: 

• drzwi prawe PCV z samozamykaczem, 
• na froncie cała konstrukcja wykonana z kształtownika zamkniętego, 
• podłoga 22 mm z wykładziną PCV, 
• wykończenia blaszane : narożniki, wiatrownice, 
• okno PCV 118 x 100 mm, 
• płyta warstwowa 75 mm, 
• instalacja elektryczna, 
• łazienka : toaleta + zlew ogrzewanie elektryczne, kabina prysznicowa 
 

   
 
2.    Kontener magazynowy o wym. 6x2,8m. 
 

Kontener magazynowy jest obiektem posadowionym na płycie fundamentowej. Kontener o wymiarach 
6,00m szerokości x 2,80m głębokości. Dach ze spadem na tył (2,48m front / 2,43m tył). Konstrukcja wykonana 
z kształtowników zamkniętych zabezpieczona antykorozyjnie. Poszycie ścian oraz dachu stanowi płyta 
warstwowa z rdzeniem styropianowym gr.50mm. Płyta w kolorze srebrnym-RAL9006. W kontenerze 
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zamontowana brama dwuskrzydłowa 1,95m x 1,90m, umieszczona centralnie na ścianie 6,00m. Brama 
wyposażona w zamek z klamką oraz zamknięcie od wewnątrz na baskwil. Poszycie podłogi stanowi blacha 
ryflowana o grubości 2,50cm. Kontener posiada wentylację grawitacyjną. Obróbki blacharskie w postaci 
narożników oraz wiatrownic w kolorze srebrnym-RAL9006.  
Cechy kontenera 6,00 x 2,80: 

• konstrukcja wykonana z kształtowników zamkniętych, 
• wykończenia blaszane  narożniki, wiatrownice, 
• podłoga poszyta blachą ryflowaną dodatkowo wywinięta na  

ściany kontenera. 

 
 

 
 
3. Ciągnik o mocy do 120KM. 
 
Parametry ciągnika: 

Moc (KM) 76-117 

Skrzynia biegów mechaniczna 4 stopniowa z 3 stopniowym wzmacniaczem 

Ilość biegów 24/24 

Hydraulika – sterowanie mechaniczne / elektroniczne (HitchTronic) OPT 

Wyjścia hydrauliczne 8+1 

Pojemność zbiornika (l) 190 

Długość (mm) 4 941 

Rozstaw (mm) 2 442 
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4. Ładowacz czołowy i łyżka do materiałów sypkich. 
 
Ładowacz czołowy 

Ładowacz czołowy to maszyna rolnicza, która jest montowana do ramy ciągnika. Idealnie ulokowane 
położenie środka ciężkości wpływa na zmniejszoną amortyzację ciągnika. Optymalne kąty nabierania i wysypu 
zapewniają sprawność pracy ładowacza, który posiada ramkę stabilizującą pracę. Udźwig 1300/1600. Łatwe i 
szybkie podłączenie przewodów hydraulicznych. Mocowanie do ciągnika za pomocą sworzni. Amortyzator 
antywstrząsowy niweluje wstrząsy co wpływa na komfortowe użytkowanie. Sterowanie ładowaczem odbywa się 
za pomocą joysticka/rozdzielacza 3-sekcyjnego.  
Parametry: 

1 Udźwig maksymalny [kg] 1600 

2 Wysokość załadunku 3980 

3 Typ cylindra podnoszenia 
SCJ90/45/500 
SCJ90/45/400 

4 Ciśnienie robocze [MPa] 16 

 Masa  

5 ładowacza [kg] 650 

6 przeciwwagi + balast [kg] 820 

 Wymiary ramy  

7 Długość [mm] 2700 

8 Szerokość [mm] 1040 

 Maksymalna prędkość  

9 Prędkość robocza [km/h] 10 

10 Prędkość transportowa [km/h] 15 

 Wyposażenia  

11 Sterowanie  Joystick 

 

 

Łyżka do materiałów sypkich  

Parametry: 

Typ J.m. Łyżka do materiałów sypkich 

Szerokość mm     2200  

Pojemność m3     0,7  

Masa kg     225  
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Udźwig kg     1150  

 

 
 
5. Przyczepa hakowa. 
 

Dopuszczalna masa całkowita: 15000 [kg] 

Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita 15000 [kg] 

Ładowność*: 12130* [kg] 

Masa własna przyczepy hakowej: 2870 [kg] 

Długość bez kontenera: 5940 [mm] 

Długość z najkrótszym/najdłuższym kontenerem 6415/6782 [mm] 

Szerokość bez kontenera: 2360 [mm] 

Szerokość z kontenerem (min/max): 2360/2550 [mm] 

Wymiary przyłączenia kontenera:   

Wysokość haka: 1450/1570 [mm] 

Rozstaw rolek: 1070 [mm] 

Dopuszczalne wymiary przyłączenia kontenera   

Długość (min/max): 4100/5050 [mm] 

Szerokość całkowita: max 2550 [mm] 

Wysokość całkowita: max 2000 [mm] 

Wysokość pojazdu bez kontenera: 2512 [mm] 

Wysokość rolek prowadzących kontener: 900 [mm] 

Maksymalny kąt wywrotu kontenera/zapotrzebowanie 
oleju/ciśnienie oleju: 

46/15/200 [˚/l/bar] 

Rozstaw kół: 1830 [mm] 

Zawieszenie: 
tandem z wahaczami 
podłużnymi 

 

Obciążenie oka dyszla 2000 [kg] 

Rozmiar ogumienia: 500/50-17  

Prędkość konstrukcyjna: 40 [km/h] 

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: 78/57,3 [KM/kW] 

 
Wyposażenie standardowe: 
- Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili ze stali konstrukcyjnej o wysokiej 
wytrzymałości. 
- Zawieszenie tandem z 2 wahaczami podłużnymi, z półosiami sztywnymi wyposażonymi w hamulce bębnowe o 
wymiarach Ø300×135. 
- Dyszel sztywny zintegrowany z ramą do łączenia z zaczepami ciągnika  (hitch, piton fix, transportowy). 
- Zaczep dyszla obrotowy z okiem Ø50mm do łączenia z zaczepami ciągnika -hitch, piton fix. 
- Hydrauliczna prosta podpora dyszla z odcinającym zaworem kulowym (układ zasilania podpory wymaga 
stałego lub sporadycznego użycia jednego wyjścia hydr z ciągnika). 
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- Postojowy hamulec ręczny z korbą. 
- Instalacja hydrauliczna blokady wahaczy. 
- Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa. 
- Ręcznie wysuwany zderzak tylny z możliwością blokady w dwóch położeniach (w zależności od długości 
przewożonego kontenera). 
- Instalacja oświetlenia 12V bez bocznych świateł obrysowych. 
- Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem. 
- Błotniki nad kołami metalowe. 
- Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach. 
- Instalacja hydrauliczna wywrotu z ręcznym przełączeniem hakowiec/wywrotka. 
- Przyczepa wymaga ciągnika z trzema parami wyjść hydrauliki zewnętrznej do sterowania: blokadą 
zawieszenia, ramą wychylną, ramą haka. 
- System lakierniczy o wysokiej odporności antykorozyjnej z zastosowaniem materiałów malarskich. 
- Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000. 
 

 
 
6. Zamiatarka. 
 
Dobrano zamiatarkę o parametrach technicznych: 

- Szerokość robocza 2500 mm, 
- Kąt skrętu 30°, 
- Sposób mocowania na nośniku płyta komunalna standard DIN 76060 TYP A, 
- Napęd szczotki hydraulicznej, 
- Dwa wtyki jednej sekcji rozdzielacza hydraulicznego standard, 
- Maksymalne ciśnienie robocze oleju dla pracy ciągłej 16 MPa, 
- Zalecana prędkość obrotowa walca zamiatającego 200 obr./min, 
- Zalecana prędkość zamiatania 8 km/h, 
- Wydajność powierzchni dla zalecanej prędkości 17240 m2/h, 
- Zasilanie elektryczne 24 lub 12 V, 
- Ciężar maszyny 420 kg.   
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7. Przyczepa dwuosiowa lekka. 
 
Dobrano przyczepę o wymiarach 330 x 150 x 35 cm. Do wykonania przyczepy zastosowano blachę 
DX51D+Z275, której grubość powłoki cynku wynosi 275g/m2 (klasa A). Konstrukcja przyczepy jest skręcana, 
co znacznie ułatwia wymianę elementów uszkodzonych podczas eksploatacji. Zastosowano śruby klasy 8.8. 
Specjalny system osi o sześciokątnych profilach pozwala na bardzo miękką amortyzację, poprawia komfort i 
bezpieczeństwo jazdy.    
Wyposażenie standardowe: 

- dyszel gięty z blachy ocynkowanej, 
- zaczep kulowy 750kg – homologowany, 
- rama przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm, 
- burty przyczepy H-350mm, blacha ocynkowana o grubości 1,25 mm, 
- burty przód/tył otwierane, 
- opończe (uchwyt linki stelaża), 
- błotniki z polietylenu, 
- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 9mm, 
- koła 155/70 R13 – koło podporowe, 
- oś skrętna niehamowana, 
- instalacja elektryczna 12V (zgodnie z przepisami ruchu drogowego), 
- wtyczka 7-pinowa.   

Wyposażenie dodatkowe: 
- uchwyty spinania ładunku, 
- koło zapasowe, 
- oś z łożyskami kompakt (o zwiększonej wytrzymałości). 

 
8. Wózek paletowy ręczny. 
 

Dobrano model wózka paletowego o udźwigu 2500 kg wyposażony w gumowe koła przy dyszlu oraz system 
Easy Start/Stop.  
Parametry: 

- Udźwig nominalny: 2500 kg  
- Długość wideł: 1150 mm  
- Rolki przy widłach: podwójne rolki poliuretanowe  
- Koła przy dyszlu: guma  
- Szerokość zew. wideł: 550 mm  
- Wys. podnoszenia:200 mm 
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9. Wózek transportowy dwukołowy taczkowy magazynowy ręczny składany. 
 
Dobrano wózek magazynowy przeznaczony do przewożenia ciężkich i niewygodnych ładunków o maksymalnej 
wadze do 70 kg. Posiada profilowaną platformę transportową o wymiarach 43,5 x 26 cm.  
Wykonany został z wysokogatunkowego, bardzo wytrzymałego ale lekkiego metalu. Wyposażony jest w 
łożyskowane koła co znacznie ułatwia poruszanie się. Wymiary po rozłożeniu to 99 x 44 x 41 cm. Zastosowany 
specjalny mechanizm pozwala na samoczynne składanie się kół wraz ze składaniem platformy dolnej. Posiada 
wygodną miękko wykończoną, wysuwaną rączkę wyposażoną w mechanizm blokujący. Waga całego wózka nie 
przekracza 4.6 kg.  
Charakterystyka produktu: 

• Przeznaczony do przewożenia ciężkich i niewygodnych ładunków o maksymalnej wadze do 70 kg 
• Posiada profilowaną platformę transportową. 
• Wykonany z bardzo wytrzymałego ale lekkiego metalu. 
• Wyposażony jest w łożyskowane koła. 
• Posiada wygodną miękko wykończoną, wysuwaną rączkę wyposażoną w mechanizm blokujący. 

 
 
10. Wykaszarka z osprzętem. 
 
Dobrano wykaszarkę o parametrach: 
Wymiary produktu, dł. x szer. x wys.  174.4 x 63x50.1 cm  
Długość rury  1483 mm  
Średnica rury  24 mm  
Ciężar (bez paliwa) 4.9 kg  
Wyposażenie: 
Nóż do trawy  
Szelki  
Głowica żyłkowa  
Silnik: 
Moc wyjściowa 1 kW  
Pojemność cylindra 25.4 cm³  
Max obrotów na wałku wyjściowym 6500 rpm  
Prędkość przy maks. mocy 8500 rpm  
Prędkość biegu jałowego 3000 rpm  
Prędkość uruchamiania sprzęgła 4000 rpm  
Moment obrotowy, maks. 1.2 Nm  
Moment obrotowy, maks. at rpm 6000 rpm  
Pojemność zbiornika paliwa 0.51 l  
Zużycie paliwa 600 g/kWh  
Gwint wałka wyjściowego M10x1.25 Lefthanded  
Świeca zapłonowa NGK BPMR8Y  
Przerwa między elektrodami 0.65 mm 
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11. Rębak tarczowy. 
 

Dobrano rębak tarczowy charakteryzujący się dużą wytrzymałością oraz żywotnością. Tarcza rębaka 
wyposażona jest w 4 obustronnie ostrzone noże co zapewnia dużą wydajność maszyny. Napęd przenoszony jest 
z ciągnika po przez wałek odbioru mocy (WOM). Dodatkowym atutem jest uniwersalny trzypunktowy układ 
zawieszenia (TUZ) pasujący do wszystkich ciągników. Masywna tarcza umożliwia nam rozdrabnianie gałęzi o 
średnicy 15 cm (do 25 cm z odrostami). 
Napęd przenoszony jest po przez wałek odbioru mocy (WOM). Minimalne wymagane obroty wałka to 540 
obr./min. 
Tarcza wyposażona jest w 4 noże. Noże wykonane są ze stali narzędziowej. Uzyskana zrębka posiada wymiary 
20 - 60 mm. 
Dodatkowo tarcza posiada w łopaty oraz łamaki. Dzięki czemu zrębka efektywniej przekazywana jest do leja 
wyrzutowego. 
Obrotowy lej wyrzutowy umożliwia skierowanie strumienia w dowolnym kierunku. 
Dane techniczne: 
- Wielkość rozdrabnianego materiału: 15cm średnicy (maksymalnie 25cm z odrostami). 
- Układ napędowy: Napęd z silnika ciągnika przekazywany przez WOM. 
- Minimalna moc ciągnika: 30 KM. 
- Rozmiar wirnika: 76 cm. 
- Ilość noży tnących: 4 + 1 przeciwostrze. 
- Typ noża: hartowana stal narzędziowa CR12. 
- Waga wirnika: 79 kg. 
- Mechanizm podawania materiału: obsługa ręczna. 
- System mocowania: Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ). 
- Wymiary (przy złożonym leju wsadowym):  
  127 cm D x 132 cm S x 188 cm W. 
- Lej wsadowy: 50 x 50cm. 
- Zakres obrotu rury wyrzucającej: 360°. 
- Wysokość rury wyrzucającej: 188cm. 
- Znamionowe obroty na minutę/Obroty znamionowe: 540-1000. 
- Waga rębaka: 390 kg. 
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12. Waga najazdowa samochodowa nośność 40 t. 
 
 Zaprojektowano najazdową, elektroniczną wagę samochodową o wymiarach 8x3,0m i nośności 40 t. Wagę 
wykonać ze stalowo – betonowej bądź stalowej ramy o długości 8,0m i szerokości 3,0 m na fundamencie. Wagę 
posadowić na odpowiednio przygotowanym podłożu. Ilość pomostów: 1, ilość czujników: 4. Najazdy na wagę 
wykonuje się po montażu, najazdy należy wyposażyć w kątowniki krawędziowe z marką odbojową. Jako 
fundament pod wagę zaprojektowano dwie ławy żelbetowe o wymiarach 300cmx100cmx80cm. Beton 
stosowany do budowy fundamentów powinien być minimum klasy C16/20, beton na najazdy minimum klasy 
C20/25.   
 

 
 
Przykład fundamentów pod wagę. 
 

              
 
13. Waga towarowa do 300 kg. 
 
Dobrano wagę magazynową 300kg z dokładnością do 0.05kg (50g)  
Wielkość platformy 50 x 40 cm + wspornik na niestabilne przedmioty np. worki 
Parametry wagi: 
- nośność 300KG, 
- dokładność 50g, 
- minimalna masa ważonego towaru 50g, 
- 7 pamięci służących do zapamiętywania najczęściej wybieranych cen 
funkcja tary, 
- 3 wyświetlacze LCD, 
- wbudowany Akumulator 6V (wytrzymuje 60 godzin ciągłej pracy) ładowarka z kablem sieciowym w zestawie, 
- temperatura pracy od -10 do +40, 
- automatyczne przejście w stan oczekiwania, 
- sygnalizacja dźwiękowa klawiatury, 
- szalka wagi ze stali nierdzewnej, 
- klawiatura wodoszczelna, 
- waga nie posiada legalizacji nie może służyć do rozliczeń handlowych, 
- masa wagi wraz z opakowaniem - 14 kg, 
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- wymiary wagi: platforma 50 x 40 cm, 
- wysokość wagi - 70cm, 
 

 
 
14. Tablice. 
 
Bezpośrednio przy chodniku betonowym, w sąsiedztwie altany edukacyjnej przewidziano 5 tablic edukacyjnych 
o wymiarach 200cm x 140 cm. Przewidziano również tablicę informacyjną dot. dofinansowania z Unii 
Europejskiej oraz tablicę informacyjną o rodzajach odpadów o wym. 200cm x 150 cm. Każda z tablic na dwóch 
słupach stalowych na podbudowie betonowej. Tablica edukacyjna jednoskrzydłowa, otwierana do góry na 
siłownikach, profil aluminiowy, anodowany na srebrny mat. Podłoże białe magnetyczne. Gablota wyposażona w 
szybę bezpieczna hartowana 4 mm, zamykana na klucz, słupki stalowe oraz plakat edukacyjny. 
 

 
 
15. Kosz paletowy z siatki. 
 

Dobrano kosz wykonany z mocnych rur stalowych. Kosz przystosowany do użytku na paletach. Po 
opróżnieniu kosz nadaje się do sztaplowania. Na jednym z dłuższych boków znajduje się furtka, która zapewnia 
łatwy dostęp do zawartości. Ułatwia załadunek i rozładunek towarów. 
Parametry: 

Wysokość: 1020 mm  

Szerokość: 820 mm  

Długość: 1220 mm  

Rozmiar oczka siatki: 120x65 mm  

Nośność: 800 kg  

Wysokość wewnętrzna: 1000 mm  

Szerokość wewnętrzna: 740 mm  

Długość wewnętrzna: 1150 mm  

Materiał: Drut stalowy  
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Sztaplowane: Tak  

Waga: 26,5 kg  

Montaż: Do montażu  

 
Paleta drewniana do kosza paletowego z siatki 
 
Dobrano drewnianą paletę o wymiarach: 
-  Długość (mm) 1200  
-  Szerokość (mm) 800  
-  Wysokość (mm) 144  
-  Waga 25.8 
-  Materiał: drewno  
-  Właściwości:  3 płozy  
-  Obróbka ISPM 15  
-  Nośność dynamiczna (kg) 1500 
 

 
 
16. Regały półkowe magazynowe. 
 
 Dobrano regały o stabilnej konstrukcji skręcanej. Półki wykonane zostały z gładkiej płyty w klasie higieny 
E1. Każda półka od spodu została wzmocniona stalową poprzeczkę, która zapewnia nawet 200 kg udźwigu bez 
wyginania i deformacji elementów. Dodatkowe wzmocnienia nóg z pomocą kątowników wzmacniają 
konstrukcję i zwiększają jej stabilność.  
Dane techniczne: 

Wysokość: 180 cm 

Szerokość: 90 cm 

Głębokość: 45 cm 

Ilość półek: 5 

Nośność półki: 200 kg 

Wykończenie: ocynk 

Rodzaj półki: płyta MDF 

Sposób montażu: skręcany 

Grubość nogi: 0,8 mm 
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Grubość blachy półki: 0,8 mm 

 

 
 
17. Namiot ekspresowy 6x3m dla 32 osób siedzących (36 stojących). 
 

Dobrano namiot o wymiarach 3x6 m dla 32 osób siedzących (36 stojących), o parametrach: 
• aluminium 2,5 mm grubość ścianki,  
• przekrój ośmiokątny  40 mm, 
• wzmacniane szable,  
• łączniki aluminiowe,  
• przyciski easy hold – super łatwy montaż i składanie,  
• tkanina poliestrowa 500 DTEX /220 GR/Dach - 250 Dtex /Ściany,  
• certyfikaty na trudnopalność i wodoodporność, 
• waga 60 kg, 
• wymiary do transportu 72x42x158 cm. 
 

 
 
18. Kontener KP7 zakryty z 6-oma otworami wrzutowymi poj. 7m3. 
 
Dobrano zakryty kontener hakowy o pojemności około 7m3.   
Parametry: 
- Wymiary wewnętrzne: 3500 mm x 1700 mm x 1000 mm (dł. x szer. x wys.) + wys. daszku  
- Hakowy system załadunku: 1200 mm, hak zaczepowy pręt Ø 30 mm, gat. St355  
- Szkielet profil zamknięty: 100x50x3 mm St235  
- Płozy ceownik UPN 160 mm St235JR  



 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” Jerzy Kuj awski 
ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 

93 
 

- Rolki zewnętrzne Ø 159 L-150  
- Rozstaw rolek: 1460 mm, rozstaw płóz: 1020 mm  
- Blacha: podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm w gat. St235  
- Ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x3 mm, gat. St235  
- Wrota dwuskrzydłowe, na dwóch podwójnych zawiasach, każdy wyposażony w smarowniczkę zamykane 
lewa, prawa strona niezależnie lub uchylna klapa  
- Kolor wg podstawowej palety RAL, gr. powłoki 120 mikronów  
- Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowe i/lub bramowe  
- Kontenery w całości spawany spoiną ciągłą 

 
19. Kontener KP7 odkryty poj. 7m3. 
 
Dobrano odkryty kontener hakowy o pojemności ok. 7m3. 
Parametry: 
- Wymiary wewnętrzne: 3500 mm x 1700 mm x 1150 mm (długość x szerokość x wysokość).  
- Hakowy system załadunku: 1200 mm, hak zaczepowy pręt Ø 30 mm, gat. St355.  
- Szkielet profil zamknięty: 100x50x3 mm St235. 
- Płozy ceownik UPN 160 mm St235JR.  
- Rolki zewnętrzne Ø 159 L-150.  
- Rozstaw rolek: 1460 mm, rozstaw płóz: 1020 mm.  
- Blacha: podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm w gat. St235.  
- Ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x3 mm, gat. St235.  
- Wrota dwuskrzydłowe, na dwóch podwójnych zawiasach, każdy wyposażony w smarowniczkę zamykane 
lewa, prawa strona niezależnie lub uchylna klapa.  
- Haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi.  
- Kolor wg podstawowej palety RAL, gr. powłoki 120 mikronów  
- Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowe i/lub bramowe  
- Kontenery w całości spawany spoiną ciągłą. 

  
20. Pojemnik na odpady poj. 1,1 m3. 
 

• wykonany z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości 
• wysoce odporny na udary mechaniczne i zmiany temperatury 
• wyposażony w 4 kółka jezdne 
• dostępny w różnych kolorach 
• pojemność 1100 L 
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• pojemnik na odpady PE-1100 posiada certyfikaty: EN 840, RAL GZ 951/1 
Parametry: 

Pojemność (l) 1100 

Wysokość (cm) 147 

Szerokość (cm) 136 

Głębokość (cm) 107 

Obciążenie nominalne (kg) 510 

Kolory: niebieski, żółty, zielony, grafitowy, brąz, 

     
 
21. Pojemnik na odpady 240 l. 
 

• wykonany z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości 
• odporny na udary mechaniczne 
• kolory: niebieski, żółty, zielony, grafitowy, brąz, czerwony 
• wyposażony w kółka jezdne 
• przystosowany do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki z uchwytem grzebieniowym 
• posiada certyfikaty: EN 840; RAL GZ 951/1 

Parametry: 

Pojemność (l) 240 

Wysokość (cm) 110 

Szerokość (cm) 58 

Głębokość (cm) 74 

Obciążenie nominalne (kg) 110 

 

 
 
22. Pojemnik na akumulatory  o  poj. 500 l.. 
 

• wykonany ze wzmocnionego polietylenu 
• masywna konstrukcja umożliwia wielowarstwowe składowanie 
• pojemność 500 l 
• pojemnik wyposażony w zamknięcie przystosowane do założenia kłódki 
• przystosowany do przewożenia za pomocą wózka paletowego / wózka widłowego 

Parametry: 

Pojemność (l) 500 

Wysokość (cm) 80 

Szerokość (cm) 120 

Głębokość (cm) 80 
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23. Pojemnik na niebezpieczne odpady (świetlówki) długość 1,5m. 
 

• pojemnik na świetlówki w bezpieczny sposób umożliwia składowanie i transport lamp wyładowczych i 
świetlówek 

• przystosowany jest do załadunku wózkami widłowymi 
• każdy pojemnik do składowania zużytych świetlówek posiada naklejki informujące o jego zawartości 
• przeznaczony jest do składowania w kilku warstwach jeden na drugim 
• puste pojemniki na świetlówki można przechowywać jeden w drugim oszczędzając tym samym miejsce 

w magazynie 
• pokrywa wyposażona jest w klamry zabezpieczające przed niepowołanym otwarciem   
• pojemniki są wytrzymałe co gwarantuje długotrwałe ich użytkowanie 
• zużyte pojemniki w całości podlegają procesowi recyklingu 
 

Parametry:  

Wysokość (cm) 50 

Długość (cm) 154 

Głębokość (cm) 51 

 

    
 
24. Pojemniki na baterie i przeterminowane leki 60 l. 
 

• wykonany z polipropylenu odpornego na elektrolity i kwasy 
• pojemność 60l 
• pojemnik posiada boczne uchwyty / rączki do wygodnego i bezpiecznego przenoszenia w inne miejsce 
• w pokrywie znajduje się otwór wrzutowy 
• idealny do zbiórki baterii w pomieszczeniach wewnętrznych 
• pojemnik posiada certyfikat UN 

Parametry: 

Pojemność (l) 60 
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Wysokość (cm) 64,5 

Średnica górna (cm) 39 

Średnica dolna (cm) 32 

Średnica otworu wrzutowego (cm) 7,5 

 

 
 
25. Beczka na odpady niebezpieczne 120 l. 
 
-  beczka musi być szczelna, wykonana z przyjaznego dla środowiska polietylenu niskociśnieniowego  
-  tworzywo zastosowane do produkcji beczek jest niezwykle odporne na udary mechaniczne  
-  beczka PE120 jest odporna na mróz i promieniowanie UV  
-  pojemność 120L  
-  beczka PE120 wyposażona jest w wieko z uszczelką oraz stalowy, solidny pierścień zaciskowy 
-  konstrukcja i zastosowane tworzywo umożliwia przechowywanie odpadów niebezpiecznych 
-  neutralne pod względem zapachu i smaku tworzywo doskonale nadaje się do przechowywania produktów 
spożywczych 
-  pokrywa beczki posiada odpowiednie wyprofilowania ułatwiające składowanie beczek jedna na drugiej  
-  doskonała forma korpusu beczki pozwala na całkowite i bezproblemowe opróżnienie jej z zawartości  
-  łatwe w utrzymaniu czystości  
-  beczki PE120 wyposażone są w mocne i wygodne uchwyty  
-  beczki posiadają międzynarodowy certyfikat UN-X 
Parametry: 

Pojemność (l) 120 

Wysokość zamkniętej (cm) 80 

Średnica korpusu (cm) 50 

Średnica otworu (cm) 38,5 

 

  
 
26. Wanna wychwytowa z kratą. 
 
Wanna wychwytowa z kratą o wym. (dł. x gł. x wys.) 1320 x 1320 x 185mm. 
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• dobrano plastikowe wanny wychwytowe wykonane z odpornego na uderzenia polietylenu, 
• materiał doskonale znosi uderzenia i nieostrożne obchodzenie się z wanną, 
• odporność materiału na temperatury jest praktycznie niezmienna od mrozów po wysokie temperatury, 
• górna krawędź wanny posiada wgłębienie na całym obwodzie, w którym umieszcza się kraty nośne, 
• kraty nośne są metalowe z powierzchnią ocynkowaną ogniowo, 
• wanna nieprzepuszcza płynów. 

 
27.  Naklejki na pojemniki . 
 

Do znakowania poszczególnych koszy i ich przeznaczenia są naklejki na pojemniki. Są one jasną informacją 
dla odbiorców, jakie śmieci mogą wrzucać do poszczególnych artykułów. 
Przyjęto naklejki:  
- ostrzegawcze (np. przed odpadami medycznymi lub niebezpiecznymi), 
- informacyjne (np. na szkło, plastik, metale i inne). 
Naklejki wykonane z  folii samoprzylepnej. Nadruk musi być czytelny i trwały przez cały okres użytkowania.  
Farby stosowane do nadruku są odporne na promieniowanie UV. 
 

           
 

     
 
28. Monitoring CCTV. 
 
Dobrano przykładowy zestaw do monitoringu: rejestrator + Kamera 4x + Dysk twardy 1TB + akcesoria z 
dodatkowym okablowaniem. 
Zestaw zawiera: 
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• Rejestrator (1szt.) 
• Kamera (4szt.) 
• Dysk twardy 1TB (1szt.) 
• Przewód do kamery z zasilaniem (20m) 
• Rozgałęźnik zasilania (1szt) 
• Zasilacz do kamery  (1szt) 
• Naklejka "Uwaga Obiekt Monitorowany" (1szt.) 
• Komplet złączy sygnałowych oraz zasilających 

Główne cechy: 
• Kompletny zestaw Rejestrator z 4 kamerami Full HD 
• Wysoka jakość obrazu 2704 x 1950 pikseli 5MPx 
• Kamera z możliwością montażu zewnątrz / wewnątrz 
• Widoczność w nocy nawet do 40 metrów 
• Kamera dzień/noc ICR 
• Detekcja ruchu 
• Funkcja nadpisywania 
• Dysk twardy o dużej pojemności 
• Podgląd przez internet na komputerze, komórce, tablecie 
• Obsługa P2P(chmura) - funkcja pozwalająca na zdalny dostęp bez przekierowania portów i publicznego 

adresu IP 
• Oprogramowanie w komplecie 
• Polska instrukcja obsługi, konfiguracji oraz montażu 

Rejestrator 4 kanałowy: 
• Wejścia Video: 4 x BNC 
• Wyjścia Video: 1 x HDMI 4K, 1 x VGA 
• Wejścia/wyjścia audio: tak 
• Kompresja wideo: H.264 
• Rozdzielczość AHD-H, AHD-M 
• Menu OSD w języku polskim 
• Interfejs sieciowy: 1 x Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45) 
• Dysk 1TB 
• 2 wejścia USB 2.0 
• Podgląd obrazu: 

Urządzenia mobilne z systemami: Android, iOS 
Przeglądarki internetowe: IE 

• Nowoczesna obudowa 
• Wbudowany web server, obsługa przez CMS lub klienta mobilnego 

4x Kamera Tubowa 5MPx IR 40m: 
• Przetwornik 1/2.5" 5Mpx PS CMOS 
• Rozdzielczość 2704×1950@20kl/s 
• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 
• Mechaniczny filtr podczerwieni 
• Funkcje AGC, AWB, AES 
• Cyfrowa redukcja szumów DNR 
• Poszerzona dynamika obrazu D-WDR 
• Menu ekranowe OSD 
• Obiektyw stało-ogniskowy 3.6mm 
• Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m 
• Obudowa zewnętrzna IP66 
• Temperatura pracy -20°C ~ +60°C 
• Przełącznik zmiany systemu 
• Zasilanie 12V DC(+/- 10%) 
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29. Wyposażenie kontenera socjalno-biurowego. 
 

- Biurko prostokątne o stelażu metalowym blat 1 szt.: długość min [cm]: 150 głębokość min. 60 cm, stelaż 
metalowy biurka lakierowany proszkowo, wyposażone w kontenerek podbiurkowy z 3 szufladami. 
 
 

 
 
- Fotel obrotowy, biurowy 1 szt.: wytrzymałość: min. 120 kg, podstawa 5 ramienna, fotel obrotowy miękkie 
tapicerowane siedzisko , tkanina przepuszczającą powietrze, wyposażony w wygodne podłokietniki, funkcja 
bujania, kółka kauczukowe. 
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- Krzesło biurowe, konferencyjne 2 szt.: wyposażone w metalowy stelaż, obicie siedziska i oparcia 
wykonane z trwałego oraz odpornego na ścieranie materiału, 
 

 
- Regał na dokumenty zamykany 1 szt.: wykonany z płyty meblowej o min. grubości 18 mm, Wymiary 

minimalne: wysokość 180cm, szerokość: 80cm, głębokość: 35cm, liczba półek min. 5 (regulowane). 
 

 
- Wieszak na ubrania:  metalowy o stabilnej podstawie  
 

 
- Szafka na odzież własną i odzież roboczą. Metalowa szafka o zgrzewanej konstrukcji wyposażona w dwie 
komory. Wymiary: szerokość  600mm x wysokość 1800mm x głębokość 480mm.   
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- Laptop 1 szt.: 

Procesor wielordzeniowy , umożliwiający uruchamianie aplikacji 64-bitowych, Pamięć RAM minimum 
4 GB, Dysk twardy SSD min 120 GB + dysk HDD min. 500 GB.  
Klawiatura: polskie znaki zgodne z układem  „polski programisty”. Oferowany komputer musi być w 
konfiguracji powszechnie dostępnej na rynku. Zamawiający wyklucza konfigurację komputera 
wyprodukowanego na specjalne zamówienie. Złącze USB: sztuk minimum 2, kabel zasilający, myszka,  
-system operacyjny z licencją do zastosowań profesjonalnych, w wersji 64 bit lub równoważny,  
-oprogramowanie w polskiej pełnej wersji językowej  
oprogramowanie połączone z systemem monitoringu z możliwością zapisu obrazu z kamer monitoringu). 
 

 
  - Drukarka laserowa 1 szt. 
Oprogramowanie: -Dedykowane producenta, Technologia druku: -laserowa (mono), Format druku: -A4, 
Podajnik papieru: Minimum 200 arkuszy, Rozdzielczość w czerni: Minimum 600 x 600 dpi, 
Złącza min.:  
-USB 2.0/3.0, RJ45/LAN, Materiały eksploatacyjne -1 Toner, Przewody USB min. 1,5mb, Przewód LAN  
min. 1,5mb, Druk dwustronny –TAK. 
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30. Hybrydowy zestaw oświetleniowy LED 50W, panele 2x270W, turbina zasilana przez promienie słoneczne. 
 
  W projekcie przyjęto hybrydowy zestaw oświetleniowy. Źródło światła: oprawa LED 50W, panele  o 
wym. 1650x992x35mm, moc paneli 2x270W. Konstrukcja opiera się na ocynkowanym ośmiokątnym słupie o 
wysokości 5,5m (całkowita wysokość lampy 8,2m). 
Elementy hybrydowej lampy ulicznej: 
- słup ze stali ocynkowanej, 
- mocowanie solara ze stali ocynkowanej, 
- mocowanie turbiny ze stali ocynkowanej, 
- wysięgnik oprawy ze stali ocynkowanej, 
- oprawa LED – szkło/alum., 
- bateria słoneczna – szkło/alum. – 2 szt., 
- turbina wiatrowa – stal/alum./tw. szt., 
- kontroler ładowania we wnęce – tw. szt., 
- skrzynka na akumulator – tw. szt.. 
Parametry: 
- wysokość słupa: 5,5m, 
- źródło światła: oprawa LED 50W, 
- strumień świetlny: 5500lm, 
- czas pracy lampy: 8h – 14h 
- czas autonomii: do 4 dni 
- moc paneli: 1650x992x35mm 
- typ akumulatora: żelowy 
- pojemność akumulatora: żelowy 
- sposób włączania: czujnik zmierzchowy  
- moc turbiny: 100-400W      
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3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
 
 Wyboru sprzętu dokona Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
stawianymi w SST.  
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 Ponadto Wykonawca przy doborze sprzętu ma obowiązek kierować się DTR poszczególnych urządzeń, 
technologią wbudowania poszczególnych materiałów oraz układania i montażu rurociągów określonych przez 
ich producentów oraz w przepisach związanych. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
4.2. Transport materiałów urządzeń i sprzętu. 
 
 Transport materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawca zrealizuje we własnym zakresie. W przypadku 
urządzeń i materiałów wymagających specjalistycznego transportu, transport ten zrealizuje producent 
poszczególnych materiałów lub urządzeń w porozumieniu z  Wykonawcą. Wykonawca może zrealizować tenże 
transport we własnym zakresie jednakże zgodnie z instrukcją producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 
i pod jego nadzorem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
  
 Ogólne zasady wykonania robót w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
5.2. Wykonanie robót.    
  
 Roboty należy wykonać zgodnie z: 
• założeniami niniejszej SST, 
• przepisami związanymi: EN, PN i BN,  
• DTR materiałów i urządzeń, 
• wytycznymi szczegółowymi określonymi przez producentów poszczególnych materiałów i urządzeń, 
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
• Dokumentacją projektową. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6.2.  Badania w czasie robót. 
 
 Badania w czasie robót należy wykonać wg DTR poszczególnych materiałów i urządzeń wydanych przez 
producentów oraz wg odpowiednich norm przedmiotowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
  
 Jednostką obmiarową w przypadku montażu wyposażenia jest kpl. lub szt. (komplet lub sztuka) 
zamontowanego i odebranego wyposażenia.  
 Pozostałe szczegółowe jednostki obmiarowe podano w Przedmiarze Robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
 Cenę jednostki obmiarowej ustala się wg opisów do poszczególnych podstaw wyceny, podanych w 
przedmiarze robót lub na podstawie wyceny indywidualnej, ustalonej po wyborze poszczególnych urządzeń i 
materiałów oraz technologii ich montażu. Podstawową jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) zamontowanego 
urządzenia. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
 Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST należy kierować się następującymi przepisami:  
• EN, PN i BN,  
• DTR urządzeń, 
• wytycznymi szczegółowymi określonymi przez producentów poszczególnych materiałów, 
• Warunkami Technicznymi Wykonani i Odbioru Robót Budowlanych, 
• Dokumentacją projektową, a w szczególności Projektem Budowlanym przedmiotowej inwestycji. 
 
 
UWAGA:  W niniejszym opracowaniu powołano się na konkretne rozwiązania katalogowe, 

które są podane tylko i wyłącznie przykładowo w celu wyznaczenia określonych 
parametrów oraz pewnego standardu jakościowego zastosowanych materiałów i 
urządzeń. 

 
 
 
 
 

        OPRACOWAŁ:            
 

 
 
 

 


