
 
 
 

 
 
 

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

DM.00.00.00.  WYMAGANIA OGÓLNE ..................................................................................................2 
D.01.01.01. ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH .............. 19 
D.01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW ..................................................................................... 23 
D.01.02.02. USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) ............................................... 27 
D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH ........................................... 30 
D.02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW ................................................................................................... 39 
D.04.01.02. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA ................................................................. 50 
D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO ....................................................................... 55 
D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ ....................................................................... 68 
D.05.03.24. NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH ........................................................................... 76 
D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE ................................................................................................. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STWiORB 

 2 

 

 

DM.00.00.00.  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania:   
"PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH". 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują Wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi STWiORB. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

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

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

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

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy kierownictwem budowy, Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

budową (Robotami) i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu 
(spełniająca Wymagania Prawa Budowlanego) 

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 

1.4.12. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
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  a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

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

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

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

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

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

  g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

  h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

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

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

1.4.15. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.16. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.17. Projektant - uprawniona osoba prawna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.18. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.19. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

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

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i 
poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy  
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 
Dokumentację Projektową i STWiORB. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, dokumenty zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

• Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
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projektową dokumentację wykonawczą i zostaną przekazane wykonawcy, 
• Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą wykonawca opracuje w 

ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” . 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
STWiORB. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
STWiORB, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdów budowy, Wykonawca nie 
pozostawiał na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, błota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformował 
poboczy, co może stwarzać zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać 
prowadzenie robót utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszą być natychmiast 
usunięte.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie 
trwania kontraktu tablice informacyjne dotyczące Robót Kontraktowych o treści uzgodnionej z 
Kierownikiem Projektu. Tablice informacyjne budowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji kontraktu. 
Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
Robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
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 tym w szczególności wynikające z przepisów [4], [5], [6], [15], [20], 
[21], [22], [23], [24], [25]. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wymogów zawartych we wszelkich uzyskanych 
zezwoleniach, uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

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

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

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru, 

Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie odpadów, 
ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem Wykonawcy. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Zgodę na ich wbudowanie powinien wyrazić Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego ustalając odpowiednie wymagania i warunki. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencję tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci 
oraz do sprawdzenia zgodności z mapą do celów projektowych . 
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejących sieci 
w innym miejscu niż wskazano na mapie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie 
Inżyniera. Inżynier powinien określić, wspólnie z Wykonawcą, zakres robót niezbędnych do wykonania 
przy usunięciu wymienionej kolizji, łącznie z ustaleniem właściciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji 
geodezyjnej oraz niezbędny zakres robót, który zostanie wykonany na podstawie odrębnej umowy, w 
oparciu o dokumentację techniczną dostarczoną przez Zamawiającego. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych organów administracji, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier 
może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”)wynikający z Art. 21a 
Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn 
27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inżynierem. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wystawienia Świadectwa Wykonania przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne obowiązujące przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 
Jeżeli w trakcie realizacji zadania określonego umową, zostaną wydane nowe: przepisy, 
rozporządzenia, uzupełnienia (erraty do opublikowanych dokumentów), normy PN-EN - Wykonawca 
bezwzględnie musi je wdrożyć jako przepisy uzupełniające i/lub zastępujące (dotychczasowe) - do 
przekazanej dokumentacji. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z dokumentacji przekazanej przez Inżyniera. 
1.5.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
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Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiającego) niezbędne do 
realizacji robót na własny koszt. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić jednostkom 
kontrolującym wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umożliwić 
uczestniczenie w procedurach badawczych. Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniają Wykonawcy z 
odpowiedzialności prowadzenia Kontraktu zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach 
budowy i Warunkami Kontraktu. 
1.5.14. Prace archeologiczne 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w 
robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
1.5.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm. 
Jakiekolwiek podane w STWiORB wymagania, które zostały przytoczone z nieaktualnej normy lub 
przepisów należy zastąpić aktualną wersją zgodnie z najnowszym wydaniem normy lub przepisów. 
Jeżeli w trakcie realizacji zadania określonego umową, zostaną wydane nowe: przepisy, 
rozporządzenia, uzupełnienia (erraty do opublikowanych dokumentów), normy PN-EN, Wymagania 
Techniczne - Wykonawca bezwzględnie musi je wdrożyć jako przepisy uzupełniające i/lub zastępujące 
(dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacji. 
1.5.16. Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca wykonuje zaplecze we własnym zakresie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z budową zaplecza Wykonawcy nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na sześć tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
ich źródła wytwarzania lub wydobywania wraz z orzeczeniem laboratoryjnym o ich jakości i próbkami - 
do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i właściwych organów administracji na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. Nadmiar humusu pozostającego po wykorzystaniu przy robotach wykończeniowych należy do 
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do odwiezienia humusu z terenu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 

• Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji, 

• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

• Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na 
własny koszt. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Miejsce i sposób składowania materiałów winien uwzględniać wymogi ochrony 
środowiska, o których mowa w pkt. 1.5.6. niniejszej specyfikacji. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, 
PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w 
w/w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
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 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od właściwych 
organów, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. 
 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, STWiORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca 
jest zobowiązany do czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę np. przy 
pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem. 
 Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i 
dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST  oraz poleceniami kierownictwa budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę . 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

   Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
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• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• bhp, szczegółowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach „pod ruchem samochodowym”, robotach 

rozbiórkowych, itp.) 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań z załączonymi 
odpowiednio świadectwami legalizacji i kalibracji dla wszystkich urządzeń laboratoryjnych 
służących do prowadzenia badań oraz deklaracjami zgodności z obowiązującymi normami PN-
EN), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
• zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących z analizą wyników pomiarów 
• ocenę wyników badań oraz sposób reagowania na złe wyniki w procesie badania materiałów 

bądź w procesie technologicznym 
•  proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu dla poszczególnych rodzajów materiałów (sypkich, płynnych, 

prefabrykatów betonowych, konstrukcji stalowych) oraz dla sprzętu wolnobieżnego, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek) prowadzonych 

podczas dostaw materiałów oraz wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
wymagania określone 
 w : STWiORB , Dokumentacji Projektowej oraz w nie przywołanych w STWiORB a aktualnie 
obowiązujących: Rozporządzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach EN-PN i PN, 
Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt pomiarowy i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może dokonać wizytacji zaplecza technicznego 
Wykonawcy oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzęt i urządzenia zadeklarowane w PZJ 
znajduje się na zapleczu i we właściwym miejscu oraz czy sprzęt laboratoryjny jest sprawny i 
odpowiada załączonym w PZJ dokumentom. 
W celu ustalenia poprawności działania sprzętu, może również zażądać przeprowadzenia badań 
sprawdzających. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i STWiORB. 
 W przypadku, gdy nie zostały określone wymagania dla materiałów lub Robót nieprzewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wymaganą 
jakość określoną w w/w 
dokumentach  (w pkt. 6.2.) 
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 Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie 
zgłoszone niedociągnięcia (za wyjątkiem niesprawności sprzętu badawczego), Wykonawca jest 
zobowiązany usunąć w terminie uzgodnionym z Inżynierem. Natomiast niesprawność sprzętu musi być 
usunięta w przeciągu doby, w przeciwnym wypadku, Inżynier wstrzyma realizację tych Robót, które 
wymagają badań na sprzęcie  uszkodzonym ,  do czasu jego naprawy i zgłoszenia  o poprawności 
działania. W tym przypadku, okres wstrzymania Robót, nie może mieć wpływu na terminowe wykonanie 
Kontraktu. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badań dowodzących o jakości 
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. 
 Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów bądź 
Robót, które budzą wątpliwości, co do jakości i spełnienia wymagań, o ile kwestionowane materiały i/lub 
Roboty nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub dostosowane do wymagań z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku wyników negatywnych; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek muszą być uprzednio zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
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 STWiORB, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez kierownictwo budowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca robót powiadomi kierownictwo budowy o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi raporty z wynikami badań w czasie i formie określonej w 
programie zapewnienia jakości (PZJ) 
 Wyniki badań będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania kontrolne  
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 
pomocy. 
Inżynier, dokonuje weryfikacji systemu kontroli Robót i materiałów prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez swoje badania, oceniając ich zgodność z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników 
własnych i dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier powinien prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli 
wyniki badań własnych wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i STWiORB. Może również rozszerzyć zakres własnych badań lub zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 
całkowite koszty za pobieranie próbek i badania potwierdzające kwestionowane wyniki, ponosi 
Wykonawca a w przeciwnym wypadku Zamawiający. 
6.7. Identyfikacja materiałów 
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Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 
odrębnymi przepisami. Właściwości użytkowe tych materiałów, zastosowanych w obiekcie budowlanym 
w sposób trwały muszą umożliwiać prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Pawo budowlane. 
 Zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 114 poz. 760 z 2010 r.) 
dopuszcza się do stosowania: 
1) Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń, 
2) Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy: 

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 
•  w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent załączył deklarację zgodności z tą normą, 
• w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie uzyskaną 

aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 
• posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 

techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie, 

b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a 
producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą, 
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej, 
d) wyrób został wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, lecz jest nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub 
wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat 
Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w 
odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej. 

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej 
dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą 
dokumentacją oraz z przepisami. 
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklarację 
zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do 
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego 
wyrobu. 
 W przypadku materiałów, dla których w STWiORB są wymagane dokumenty, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
 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 spoczywa 
na Wykonawcy. Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione. 
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie będące reprezentantami 
Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwłocznie zgłosić 
Inżynierowi. 
 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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 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. 
    Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inżyniera 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 inspektorów wyznaczonych przez Inżyniera, 
• 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, 
• wskazania specjalisty ds. ochrony środowiska i nadzoru środowiskowego 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
inspektorom nadzoru wyznaczonym przez Inżyniera do ustosunkowania się. 
 Decyzje inspektorów nadzoru wyznaczonych przez Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia i  zajęciem stanowiska. 
 Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się do jego treści i 
podjęcia stosownych decyzji. 
(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. Wzór książki, a w szczególności formularza 
obmiarów zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inżyniera. Wpisów do Książki Obmiarów 
dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez Inżyniera. 
(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. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
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e) protokoły z narad i ustaleń, 
f)  korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu (jeśli takie zapisy są w Warunkach Kontraktu), 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.1. 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. 
 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 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. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest 
zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej według pkt. 7.4. 
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
7.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych jednej zamkniętej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Komisja w obecności Wykonawcy i Inżyniera przy udziale Kierownika Projektu. Komisja jest 
powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie 
wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest 
uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 
7.3. Odbiór ostateczny 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. 
 Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.3.1. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera 
Świadectwa Przejęcia. 
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 Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca podejmuje decyzje na podstawie: 

• oceny wizualnej wykonanych Robót, 
• oceny technicznej opartej na analizie przedłożonych dokumentów (określonych w pkt. 8.3.1), 
• ocenie opartej na informacjach z całego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inżyniera, 
• listy usterek i wad sporządzonej na dzień odbioru. 

Komisja swoje stanowisko wyraża w protokóle spisywanym w dniu odbioru. 
W przypadku, gdy komisja z określonego powodu (leżącego po stronie Wykonawcy) przerwie odbiór to 
Kierownik Projektu w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali termin następny. 
7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy; wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak 
opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne. 
W przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 
pozwolenia na budowę Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo do przedstawienia oświadczenia 
Projektanta i Inżyniera o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami. 

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. 
uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ 

oraz ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 2004r.) 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i ew. 

PZJ na wszystkie materiały wbudowane. W Deklaracji powinna być podana lokalizacja wbudowania 
danego materiału. 

7. Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawcę i Laboratorium Zamawiającego, na podstawie 
wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie 
STWiORB i PZJ. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 

9. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości, co do dat wykonania 
fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersję cyfrową mapy 
zasadniczej w pliku dwg. 

12. Protokoły z odbiorów technicznych branżowych. 
Wykonawca opracuje operat odbiorowy.  

7.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym określonych przez 
Inżyniera i/lub Kierownika Projektu. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu Operatu z 
przeprowadzonych pomiarów odkształceń i przemieszczeń obiektów inżynieryjnych w trakcie 
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prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym. 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatów 
kolaudacyjnych (odbiorowych) robót do Rejonów oraz archiwum oraz jednego egzemplarza do Wydziału 
Mostów dotyczącego drogowych obiektów inżynierskich wraz z raportami z przeglądów szczegółowych 
przeprowadzonych przed upływem okresu gwarancyjnego. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Inżynier może wziąć pod uwagę podział kwoty 
ryczałtowej proponowany przez Wykonawcę, zgodnie z odpowiednią Klauzulą Warunków Ogólnych 
Kontraktu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
• Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy. 
• Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
• Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

W skład kosztów pośrednich wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych, itp.), koszty, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, koszty 
związane z zawarciem umów użyczenia gruntów, koszty płatnego nadzoru, odbioru itp. właścicieli, 
użytkowników infrastruktury teletechnicznej, energetycznej itp., koszty związane z przebudową lub 
zabezpieczeniem niezidentyfikowanych sieci, kosztów nadzoru zarządców cieków, opłaty za dzierżawę 
terenu, koszty transportu materiałów na miejsce utylizacji i utylizacja materiałów, koszty projektów 
uzupełniających i ich uzgodnień, koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, wszystkie koszty 
technologii robót wynikające przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach 
opracowań Wykonawcy, koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych 
Wykonawcy oraz koszt wszystkich rozwiązań z nich wynikających, koszty dostosowania się do 
wymogów wynikających z wszelkich decyzji oraz wszelkich uzyskanych uzgodnień zawartych w 
Dokumentacji Projektowej, koszty związane z czasowymi zajęciami terenu (w tym odszkodowania), 
koszty związane z dostosowaniem się do wszelkich uzgodnień i warunków, opłaty za dzierżawę placów, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty nadzoru gestorów nad budową infrastruktury i jej 
zabezpieczenia na czas robót, wszelkie koszty wynikające z warunków wykorzystania terenu w fazie 
realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości 
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich 
(pkt 5.2 niniejszej STWiORB), ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz dokumentacji odbioru 
ostatecznego, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym. 

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
8.2.  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej ST 000-0. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z wymaganiami zawartymi w DM 
00.00.00, a koszty wynikające z tych wymagań powinien ująć w poszczególnych pozycjach kosztorysu. 
Uznaje się, że koszty dostosowania się do wymagań STWiORB DM 00.00.00 nie wyszczególnione w 
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tabeli przedmiarowej dla wymagań ogólnych zostały uwzględnione przez Wykonawcę w pozycjach 
przedmiaru wynikających ze szczegółowych specyfikacji technicznych. 

 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.  
 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami), 

[2] Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555), 

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami), 

[4] Ustawa. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z późniejszymi zmianami), 
[5] Ustawa z dnia  27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi 
zmianami), 

[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251; z późniejszymi zmianami), 
[7] Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, 
[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 

z dnia 24.11.2005 poz. 2026 i 2027 z późniejszymi zmianami). 
[9] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z 

późniejszymi zmianami),  
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181), 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729). 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 
poz. 1256) 

[13] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) 
[14] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 
[15] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
[16] Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późniejszymi 

zmianami). 
[17] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami) 
[18] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 
12 października 2002 r. poz. 1393 

[19] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

[20] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, 
poz. 2497), 

[21] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
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(Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206), 
[22] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 

ewidencji odpadów (Dz. U nr 30, poz. 213), 
[23] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 
2000 (Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510) 

[24] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących roślin objętych ochroną (Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1764), 

[25] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1765), 

[26] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2237), 

[27] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) 
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D.01.01.01. ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania:  
 "PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH". 
1.2 Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.2. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wyznaczenie przebiegu projektowanych dróg 
wewnętrznych i placów manewrowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Zakres robót obejmuje: wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg wewnętrznych i placów 
manewrowych. 

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

• wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  
• sprawdzenie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu na każdym etapie robót. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 
1.4.2. Świadek punktu granicznego – słupek z betonu B 25 zbrojonego 4 prętami d-10 mm, 
pomalowany na żółto z wytłoczonym napisem PAS DROGOWY. Słupek o wymiarach: 

• przekrój poprzeczny 12x10 cm, 
• długość 100 cm (w tym 50 cm wkopany w grunt). 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami 
i definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową i  STWiORB . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych dróg i placów należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane 
umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy powinny mieć średnicę 0,15 - 0,20 m i długości 
1,5 - 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 - 0,08 m i długości 
około 0,30 m. “Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki, 
• ruletki, 
• samochód dostawczy, 

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

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Ogólny zakres prac pomiarowych 
Roboty obejmują wykonanie: 
a) wyznaczenia dla potrzeb realizacyjnych: 

• punktów osi trasy i placów, 
• reperów roboczych, 

b) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów. 
 

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
W oparciu o dane zawarte w Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
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różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomić o tym 
Inspektora.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.  
5.4. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż drogi. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć 
w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowanych przez Inspektora. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
5.5. Wyznaczenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy drogowej i placów należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich (kierunkowych) w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50m. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie 
może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 
cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt.2.2. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Wytyczenie osi trasy drogowej 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy drogi i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5. 
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad: 

• oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i na prostych, 
• robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego obiektu. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
7.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
Czynności odbioru mogą być rozpoczęte po przedstawieniu protokołu aktualizacji państwowej osnowy 
pomiarowej. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności wg ST.000-0. Wymagania ogólne. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy 
Nie występują. 
9.2. Inne Dokumenty 
1. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK 

1993. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa, 1980 
3. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1983 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983  
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979  
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983  
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.  
8. Ustawa z 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2005, nr 240, poz. 

2077 z późniejszymi zmianami). 
9. OST GG-00.01.02 Założenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji 

dróg i obiektów mostowych. 
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D.01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania:  
 "PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH". 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem i 
karczowaniem drzew i krzewów zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres robót obejmuje: 
• karczowanie i usunięcie drzew, 
• karczowanie i usunięcie krzewów, 
• karczowanie i usunięcie zadrzewień. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica ≥ 10 cm – mierzona 1,30 m od terenu) o 
wyraźnie wykształconym pniu lub pniach, który rozgałęzia się w koronę. 
1.4.2. Krzew - roślina wieloletnia nie tworząca wyraźnego pnia ani korony, lecz rozgałęziająca się na 
wiele równorzędnych pędów. 
1.4.3. Zadrzewienie – drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub krzewy 
albo ich skupiska. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB DM 
00.00.00. "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM 00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przetransportuje na własny koszt i własnymi środkami zeskładuje pozyskane drewno 
w postaci dłużyc we wskazanym przez Inżyniera miejscu składowania, które jest własnością 
Zamawiającego. Drewno o średnicy mniejszej niż 10 cm oraz karpina, gałęzie i drągowina Wykonawca 
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uprzątnie zgodnie z warunkami umowy na koszt własny zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie 
środowiska. Za szkody powstałe w wyniku utylizacji na miejscu odpowiada Wykonawca. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Do zasypywania dołów po karczowaniu należy używać tylko gruntów przydatnych do tego celu zgodnie 
ze STWiORB D.02.03.01. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt stosowany do usunięcia drzew i krzewów 
Do wykonania robót należy stosować: 

• piły mechaniczne, 
• spycharki, 
• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia 
• koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew, 
• urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzewów, 
• lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
4.2. Transport ściętych drzew, karpiny i gałęzi 
Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością 
przesuwania się oraz dostosować rozmiary ładunku (przewożonych pni) do wymagań przepisów ruchu 
drogowego. 
Transport trocin z rozdrobnienia gałęzi, krzewów, korzeni powinien się odbywać samochodami 
zaopatrzonymi w plandeki. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów 
Przed przystąpieniem do wycinki należy wykonać inwentaryzację istniejącego drzewostanu i w razie 
potrzeby sporządzić protokół rozbieżności. Protokół musi zostać zaakceptowany przez Inspektora. 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, zasypanie dołów oraz zniszczenie pozostałości po 
usuniętej roślinności. 
W miejscach wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy 
oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w 
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 
głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu. 
5.3. Usunięcie drzew i krzewów 
Drzewa i krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych, należy ściąć i wykarczować przed 
rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. Wykonawca musi posiadać zgodę Inspektora na 
wycinkę drzew i krzewów. 
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Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 1,00, a w górnej 
warstwie (20 cm) IS ≥ 1,03. Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo 
zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
6.2. Kontrola prawidłowości usunięcia drzew i krzewów 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: Dokumentacją Projektową w 
zakresie kompletności usunięcia drzew i krzewów, wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej 
STWiORB. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 
pniach, przed ich zasypaniem. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za sztukę (szt.) wyciętych i wykarczowanych drzew zgodnie z określeniem podanym w p.7. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

• opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu 
Zapewnienia Jakości, 

• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 
wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; 

• wycinkę drzew, 
• karczowanie korzeni, 
• załadunek i wywóz dłużyc, gałęzi i karpiny z terenu budowy, 
• zasypanie dołów po karczowaniu z zagęszczeniem, 
• wykonanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem istniejącego drzewostanu, 
• oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
• przekazanie materiału z wycinki (dłużyc) Zamawiającemu, 
• uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami 

utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
• wykonanie wszystkich niezbędnych sprawdzeń, 

Płaci się za hektar (ha) wyciętych i wykarczowanych krzewów zgodnie z określeniem podanym w p.7. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

• opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu 
Zapewnienia Jakości, 

• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 
wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; 

• wycinkę krzewów, 
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• karczowanie korzeni, 
• załadunek i wywóz gałęzi i karpiny z terenu budowy, 
• zasypanie dołów po karczowaniu z zagęszczeniem, 
• wykonanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem istniejącego drzewostanu, 
• oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
• uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami 

utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
• wykonanie wszystkich niezbędnych sprawdzeń. 

Płaci się za hektar (ha) wyciętych i wykarczowanych zadrzewień zgodnie z określeniem podanym w p.7. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

• opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu 
Zapewnienia Jakości, 

• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 
wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; 

• wycinkę zadrzewień, 
• karczowanie korzeni, 
• załadunek i wywóz dłużyc, gałęzi i karpiny z terenu budowy, 
• zasypanie dołów po karczowaniu z zagęszczeniem, 
• wykonanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem istniejącego drzewostanu, 
• oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
• uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami 

utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
• wykonanie wszystkich niezbędnych sprawdzeń. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
9.2. Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004.92.880) 
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D.01.02.02. USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: 
"PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH" 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem 
warstwy ziemi urodzajnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus, darnina) na całą głębokość jej 
zalegania, śr. 20 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB DM 
00.00.00. "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM 
00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

• równiarki, 
• spycharki, 
• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
• koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu, 
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• inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

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

• noże do cięcia darniny, 
• łopaty i szpadle, 
• inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00. "Wymagania ogólne". 
4.2. Transport ziemi urodzajnej 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 
samochodowym. Ziemia urodzajna będzie składowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca 
przygotuje miejsce do składowania ziemi urodzajnej. Transport ziemi urodzajnej na miejsce 
składowania może odbywać się samochodami samowyładowczymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
5.2. Usunięcie ziemi urodzajnej 
Przed usunięciem humusu oraz darniny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji terenu 
stanu istniejącego. 
Warstwa ziemi urodzajnej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 
skarp i rekultywacji terenu po zakończeniu wszystkich robót związanych z budową drogi. 
Ziemię urodzajną należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych na pełną głębokości faktycznego 
stanu zalegania lub wskazaną przez Inżyniera (grubość zdjętej darniny nie jest wliczona do grubości 
zdejmowanego humusu). 
Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem ziemi 
urodzajnej. 
Ziemię urodzajną przeznaczoną do dalszego wykorzystania, po załadowaniu na środki transportowe należy 
odwieźć na miejsce hałdowania. Na składowisku ziemię urodzajną należy składować w regularnych 
pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami. 
Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze składowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca 
składowania, uzyskanie uzgodnień od odpowiednich władz, składowanie, doprowadzenie terenu 
składowiska do stanu poprzedniego. 
Nadmiar humusu pozostającego po wykorzystaniu przy robotach wykończeniowych jest własnością 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do odwiezienia nadmiaru humusu w miejsce wskazane 
przez Inżyniera. 
Po wykonaniu robót podłoże powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia podłoża przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
6.2. Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową:  
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• powierzchnia zdjęcia ziemi urodzajnej, 
• grubość zdjętej warstwy ziemi urodzajnej, 
• prawidłowość spryzmowania humusu. 

Kontrola jakości robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania. 
Zdjęty humus powinien zawierać, co najmniej 2% części organicznych. 
Ilość zdjętej ziemi urodzajnej powinna zostać ustalona na podstawie pomiarów geodezyjnych 
przeprowadzonych przed i po zdjęciu ziemi urodzajnej. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za metr sześcienny (m3) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej zgodnie z określeniem podanym w 
p.7. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów na miejsce budowy, 
• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
• zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na projektowaną lub ustaloną przez Inżyniera głębokość, 
• zdjęcie darniny i jej pielęgnacja do czasu wbudowania, 
• załadunek i transport ziemi urodzajnej na składowisko przyobiektowe, 
• składowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, 
• utrzymanie odkładu w niezbędnym zakresie, 
• rekultywacja terenu po likwidacji odkładu, 
• koszt uzyskania pozwolenia na składowanie, 
• opłaty za składowisko, 
• załadunek i transport nadmiaru humusu w miejsce wskazane przez Inżyniera, 
• bieżące oczyszczanie dróg dojazdowych z resztek przewożonego humusu nanoszonego 

kołami pojazdów, 
• oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
• wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bada 
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania:  
"PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH". 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
dróg i placów i obejmują wykonanie wykopów pod projektowane drogi i place w gruntach nieskalistych 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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 oraz przyjmująca obciążenia od 
środków transportowych i urządzeń na i w korpusie drogowym. 
1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu. 
1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją 
nawierzchni do głębokości przemarzania. 
1.4.7. Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, 
w której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli. 
1.4.8. Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i 
nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 
1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona 
wg wzoru: 
Is = ρd / ρds. 

w którym: 

 Is – wskaźnik zagęszczenia gruntu 

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 normą BN-77/8931-12 (Mg/m3). 
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1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów, 

określona wg wzoru: 

U = d60 / d10 

w którym: 

 U – wskaźnik różnoziarnistości 

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

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

1.4.11. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

1

2

0
E

E
I =  

 gdzie: 

I0 –wskaźnik odkształcenia gruntu 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-

S-02205, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-

S-02205 

1.4.12. Grunt nieskalisty – każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.13 jako grunt skalisty 
1.4.13. 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. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM 
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Ogólne zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów (zgodne z wymaganiami D 02.03.01 pkt. 2.2.) powinny 
być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów lub zasypek 
wykopów. 
Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów niebędące nadmiarem objętości robót 
ziemnych zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza plac budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, wykonawca jest 
obowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów stanowią własność Wykonawcy i powinny 
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być wywiezione na składowisko odpadów. Inżynier może nakazać pozostawienie na placu budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń 
dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, to wszelkie takie części nasypów zostaną przez 
Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach. 
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 
powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Podłoże nawierzchni zaklasyfikowane do innej grupy 
nośności, zostanie doprowadzone do grupy nośności G1 w oparciu o zasady zamieszczone w 
Dokumentacji Projektowej oraz warunki wykonania robót zamieszczone w odpowiednich STWiORB. 
2.3. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tabela 1. 
Tabela 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 
 

Lp. 
Wyszczególnienie 
właściwości 

Jednostki 
Grupy gruntów 
niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  rumosz 
niegliniasty 
żwir 
pospółka 
piasek gruby 
piasek średni 
piasek drobny 
 

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 

 
Wykonawca ma obowiązek wykonywania bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 

wykonywania wykopów celem potwierdzenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie z STWiORB 
D 02.03.01 pkt. 2.2. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w 
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych 
powinien być zgodny z PTiOR Wykonawcy i uzyskać akceptację Inżyniera. 
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3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki, itp.), 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.), 
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
• innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 
zarówno w obrębie drogi, jak i poza nią. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót (wraz z 
projektem zabezpieczenia i odwodnienia wykopów) oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym.} 
5.2. Wykonanie wykopów 

5.2.1.Zasady ogólne 
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w 
niniejszej STWiORB. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji obciąża Wykonawcę robót 
ziemnych. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy 
nasypu są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu 
gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i STWiORB. O ile 
Inżynier zezwoli na czasowe składowanie gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 m powyżej projektowanych 
rzędnych robót ziemnych. 
5.2.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie warstwy humusu 
należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz odpowiednimi STWiORB. 
Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe wraz ze wszystkimi 
zmianami. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu. 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy kontrolne, a w przypadku stwierdzenia kolizji z 
istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć kolidujące uzbrojenie i usunąć 
wszelkie kolizje. 
5.2.3. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
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niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy 
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 
robót. 
Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w 
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
5.2.4. Wykonywanie wykopów sprzętem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy 
nasypów albo na odkład. 
Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po zakończeniu prac można było przystąpić 
bezzwłocznie do dalszych robót. 
Odspojonego gruntu nie można przewozić na nasyp, jeżeli Wykonawca nie zapewnił odpowiedniego 
sprzętu do układania i zagęszczania warstw nasypu. 
W przypadku zamarzniętego gruntu można go odspajać tylko do głębokości 0,5 m powyżej podłoża 
gruntowego. 
5.2.5. Wykonywanie wykopów sposobem ręcznym 
Wykopy sposobem ręcznym należy wykonywać: 

• w przypadkach występowania zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, 
• w dolnej, strefie wykopów, dla której zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymagana jest 

nienaruszona struktura gruntu podłoża. 

Urobek wykopów wykonywanych ręcznie należy odkładać na powierzchni terenu w odległości od 
krawędzi wykopu zapewniającej, że wydobyty grunt nie zsypie się ponownie do wykopu. Wydobyty 
grunt powinien stanowić zabezpieczenie przed prawdopodobnym spływem wody opadowej do wykopu. 
W uzasadnionych przypadkach urobek z wykopu należy umieszczać w łyżce koparki, która dokona 
załadunku na skrzynię samochodu. 
5.2.6. Skarpy wykopów 
Sposób wykonania skarp wykopów i skarpy rowu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. 

Pochylenia skarp wykopów oraz nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wartości 
podanych w Dokumentacji Projektowej oraz w niniejszej Specyfikacji pkt. 5.2.8. 
5.2.7. Zagęszczenie gruntu w wykopach 
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni, określane jest na podstawie: 

• wskaźnika zagęszczenia Is, 
• modułu odkształcania E2, 
• albo innej metody zaakceptowanej przez Inspektora. 

Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu 
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości 
objętościowej (Pds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN- 88/B-04481. 
Przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia Io, wyznaczonego wg PN-S-02205 Załącznik B, 
równego stosunkowi modułów zagęszczenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 o wartości tego stosunku ≤ 
2,2. 
Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy 
zastosowaniu płyty VSS o średnicy 300 mm. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,25 MPa. 
Obliczenie wyników wg wzoru: 

D
s

p
E •

∆
∆=

4

3  
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w którym: 

 E – moduł odkształcenia 

∆p – różnica nacisków (MPa) 

∆s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm) 

D – średnica płyty (mm) 

Tabela 2 Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże) – dla kategorii 
gruntu G1 
 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

kategoria ruchu 
KR 1, KR 2 

kategoria ruchu 
KR 3, KR 4 

kategoria ruchu 
KR 5 
łącznice 

Na głębokości 20 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

1,00 1,00 1,03 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni robót ziemnych 

0,97 1,00 1,00 

 
Dla gruntów o kategorii innej niż G1 wskaźnik zagęszczenia górnej warstwy gruntu rodzimego powinien 
być nie mniejszy niż 1,0 (przy wilgotności optymalnej -2%, +0%). 
Tablica 3. Wartości wtórnego modułu odkształcenia (E2) – dla kategorii gruntu G1 
 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość E2 dla: 

kategoria ruchu KR 
1, KR 2 

kategoria ruchu 
KR3, KR 4 

kategoria ruchu KR 
5 
łącznice 

Powierzchnia robót ziemnych 100 120 120 
Na głębokości 20 cm od powierzchni robót 
ziemnych 

80 80 100 

 
Dla gruntów o kategorii innej niż G1 wartość wtórnego modułu odkształcenia (E2) na powierzchni robót 
ziemnych nie powinna być mniejsza niż 100 MPa. 
Liczba badań wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna być zgodna z 
tabelą nr 4. 
Zalegające grunty spoiste należy doprowadzić do grupy nośności G1 poprzez wzmocnienie podłoża 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Jeżeli grunty rodzime niespoiste (o kategorii G1) w podłożu wykonanego wykopu nie mają wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2, to przed ułożeniem warstwy 
konstrukcji nawierzchni, podłoże należy dogęścić. 
Jeżeli wymagane zagęszczenie nie może być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, zgodnie z rozwiązaniem 
zaproponowanym przez Wykonawcę lub opisanym w Specyfikacji uzyskując wymagane wartości 
wskaźnika zagęszczenia (koszty wykonania w/w ulepszenia podłoża należy ująć w Przedmiarze robót – 
Wzmocnienie podłoża). 
Po wykonaniu robót podłoże powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
5.2.8. Dokładność wykonywania wykopów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż – 2 cm 
+ 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać -2 
cm,+ 0 cm. 
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Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 
10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać – 2 cm + 10 
cm przy pomiarze łatą  3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, 
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Założenia ogólne 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i 
dostarczać kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w 
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i 
wymaganych niniejszą STWiORB . 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 
dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających 
zakryciu 
Tabela 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 

lub niwelatorem, w odstępach, co 200 m na prostych, w 

punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R >100 m, 

co 50 m na łukach o R <100 m oraz w miejscach, które 

budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 Pomiar pochylenia skarp 

4 Pomiar równości powierzchni korpusu 

5 Pomiar równości skarp 

6 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 

ziemnego 

Pomiar niwelatorem, w odstępach, co 20 m na prostych i 

co  

10 m na łukach 

7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni 

korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach, co 200 m 

oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 

warstwy, lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 

m2 warstwy 

9 Badanie nośności VSS Badanie nośności należy wykonać na powierzchni robót 

ziemnych, co najmniej raz na 2000 m2 powierzchni i w 

miejscach wątpliwych wskazanych przez Inżyniera 

 

6.3. Sprawdzenie wykonania wykopów 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
• zapewnienie stateczności skarp, 
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• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt.5.2.7. 

6.4. Dokładność wykonania robót 
Tabela 5. Dokładność wykonania budowli ziemnych: 
 

Lp. Część budowli Jednostka Dokładność 

1 Podłoże nawierzchni: 

nierówności powierzchni*)  

pochylenie poprzeczne powierzchni 

niweleta powierzchni 

 

cm 

% 

cm 

 

± 3 

± 0,5 

+ 0, - 2 

2 Korpus ziemny (jeżeli będzie na nim warstwa ulepszonego podłoża): 

oś korpusu drogowego 

szerokość górnej powierzchni 

nierówności powierzchni*) 

pochylenie poprzeczne górnej powierzchni 

niweleta górnej powierzchni 

pochylenie warstw gruntów mało przepuszczalnych 

 

cm 

cm 

cm 

% 

cm 

% 

 

± 5 

+ 10 

± 3 

± 1 

+ 0, - 2 

± 1 

3 Skarpy: 

pochylenia 1:m 

nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej 

nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*) 

 

% pochylenia 

cm 

cm 

 

± 10 

- 2, + 10 

± 5 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 
Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelarycznie zestawienie wartości wskaźnika 
zagęszczenia lub pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia dla całego odbieranego odcinka. 
Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumentację potwierdzającą utylizację gruntów z wykopów. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

8.2. Cena jednostkowa 
Płaci się za metr sześcienny (m3) wykonanych wykopów w gruntach nieskalistych wraz z transportem 
gruntu, na podstawie odbioru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i 
obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 
• przekopy kontrolne, 
• koszty nadzoru geotechnicznego, 
• zakup i dostarczenie materiałów, 
• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; 
• prace pomiarowe, 
• wykonanie wykopu - w części ze złożeniem na odkładzie, a w części - z przewozem na 

składowisko przyobiektowe w celu późniejszego wykorzystania do budowy nasypów, 
• wykonanie wykopu z transportem na wysypisko – grunt nie przewidziany do dalszego 

użycia, 
• profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
• zagęszczenie gruntu w wykopach, 
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 
• bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczeń 

nanoszonych samochodami przewożącymi grunt, 
• płytka wymiana gruntu (wykop), 
• rekultywacja terenu odkładu i wysypiska (lub jego koszt), 
• uporządkowanie terenu robót, 
• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
• oznakowanie i zabezpieczenie robót i jego utrzymanie. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1 Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
5. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
9.2. Inne dokumenty 
1. Normy i materiały wyszczególnione w PN-S-02205 
2. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych 
3.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. 
4. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 
5. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 

 

 

 



STWiORB 

 

39 

 

 

 

 

 

 

D.02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania:  
"PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH". 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nasypów pod projektowane drogi i place manewrowe objęte opracowaniem zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

•    wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów, 
• wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu, 

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 ziemny - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 
1.4.3. Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu. 
1.4.4. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 
1.4.5. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 
 

 

gdzie: Is - wskaźnik zagęszczenia gruntu 
 pd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego określona w normalnej próbie Proctora, 
zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana 
zgodnie z normą BN-77/8931-12, (Mg/m3). 
1.4.6. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów, określona 
wg wzoru: 

U
d

d
= 60

10

 

gdzie: U – wskaźnik różnoziarnistości 
 d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu, (mm), 

I
S

d

ds

=
ρ
ρ
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d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu, (mm). 
1.4.7. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

1

2

0
E

E
I =  

gdzie: 
I0 – wskaźnik odkształcenia gruntu 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.  Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem 
geotechnicznym. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM 
00.00.00 "Wymagania ogólne". 
2.2. Materiały do budowy nasypów i zasypek 
Do budowy nasypów i zasypek użyte będą grunty pozyskane z dokopów oraz z wykopów. 
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-
02205. 
Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 

Treść 

zastrzeżenia 

Na dolne 

warstwy 

nasypów poniżej 

strefy 

przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty 

skaliste twarde oraz 

grunty kamieniste, 

zwietrzelinowe, 

rumosze i otoczaki 

 

2. Żwiry i pospółki, 

również gliniaste 

 

3. Piaski grubo, średnio 

i drobnoziarniste, 

naturalne i łamane 

 

4. Piaski gliniaste z 

1. Rozdrobnione grunty 

skaliste miękkie 

gdy pory w gruncie skalistym 

będą wypełnione gruntem lub 

materiałem drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 

gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski 

gliniaste, pyły piaszczyste i 

pyły 

gdy będą wbudowane w 

miejsca suche lub 

zabezpieczone od wód 

gruntowych i 

powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 

wyjątkiem pylastych piasków 

próchnicznych 

do nasypów nie wyższych niż 

3 m, zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i 

gliny pylaste oraz inne o 

wL < 35% 

w miejscach suchych lub 

przejściowo zawilgoconych 
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domieszką frakcji 

żwirowo-kamienistej 

(morenowe) o 

wskaźniku 

różnoziarnistości U≥15 

 

5. Żużle wielkopiecowe i 

inne metalurgiczne ze 

starych zwałów 

(powyżej 5 lat) 

 

6. Łupki przywęgłowe 

przepalone 

 

7. Wysiewki kamienne o 

zawartości frakcji iłowej 

poniżej 2%,pyły liniaste 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 

gliny zwięzłe i gliny pylaste 

zwięzłe oraz inne grunty o 

granicy płynności wL od 35 do 

60% 

do nasypów nie wyższych niż 

3 m: zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem lub po 

ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne 

gliniaste o zawartości frakcji 

iłowej ponad 2% 

pyły gliniaste 

gdy zwierciadło wody 

gruntowej znajduje się na 

głębokości większej od 

kapilarności biernej gruntu 

podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne z nowego 

studzenia (do 5 lat) 

o ograniczonej podatności na 

rozpad - łączne straty masy do 

5% 

9. Iłołupki przywęglowe 

nieprzepalone 

gdy wolne przestrzenie 

zostaną wypełnione 

materiałem drobnoziarnistym 

Na górne 

warstwy 

nasypów w 

strefie 

przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 

 

2. Piaski grubo i 

średnio-ziarniste 

 

3. Iłołupki przywęglowe 

przepalone zawierające 

mniej niż 15% ziarn 

mniejszych od 0,075 

mm 

 

4. Wysiewki kamienne o 

uziarnieniu 

odpowiadającym 

pospółkom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 

2. Piaski pylaste i gliniaste 

3. Pyły piaszczyste i pyły 

4. Gliny o granicy płynności 

mniejszej niż 35% 

5. Mieszaniny popiołowo-

żużlowe z węgla kamiennego 

6. Wysiewki kamienne 

gliniaste o zawartości frakcji 

iłowej >2% 

pod warunkiem ulepszenia 

tych gruntów spoiwami, takimi 

jak: cement, wapno, aktywne 

popioły itp. 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne 

drobnoziarniste i 

nierozpadowe: straty masy do 

1% 

8. Piaski drobnoziarniste o wskaźniku nośności wnoś≥10 

W wykopach i 

miejscach 

zerowych do 

Grunty niewysadzinowe 
Grunty wątpliwe i 

wysadzinowe 

gdy są ulepszane spoiwami 

(cementem, wapnem, 

aktywnymi popiołami itp.) 
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głębokości 

przemarzania 

 

Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu i 
zaakceptowanych przez Inspektora. Akceptacja następuje na bieżąco w czasie trwania robót ziemnych 
na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych. 
Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń 
dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, to wszelkie takie części nasypów zostaną przez 
Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach. 
Grunty niespoiste do wykonania nasypów powinny spełniać następujące wymagania: 

• zawartość cząstek 

≤ 0,075 mm [%]  < 15 

≤ 0,02 mm [%]  < 3 

• wskaźnik piaskowy WP  > 35 
• wskaźnik różnoziarnistości 

dla dolnych warstw  U > 3 
dla górnych warstw  U > 5 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych  barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa 
• wskaźnik wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszy niż 5 m/dobę dla warstwy górnej (0,5 m). 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie 
odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 
Do zagęszczania nasypów należy używać walce gładkie, walce wibracyjne lub ubijaki mechaniczne. Dobór 
sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Używany sprzęt 
powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Transport gruntu powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program 
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
5.2. Wykonanie nasypów 
5.2.1. Zasady ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przy użyciu widocznych palików 
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wyznaczy zarysy skarp nasypów zgodnie ze STWiORB. Przed przystąpieniem do wykonywania 
nasypów Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjętej warstwie humusu. 
Nasypy winny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 
zostały określone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności 
określonych w niniejszej STWiORB. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać zasad: 

• grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp; 
• jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy 

dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie w spadku 
górnej powierzchni 4% ±1% i szerokości 1,0m; 

• nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 
nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości, 

• grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 
rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczenia. Przystąpienie do układania kolejnej 
warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy 
poprzedniej, 

• grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu, 

• górne warstwy nasypów o grubości co najmniej 0,50 m należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 5 m/dobę i 
wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5 (poniżej 50 cm w nasypie wskaźnik różnoziarnistości 
może mieć wartość U≥ 3). 

• styk dwóch przyległych części nasypu, zbudowany z różnorodnych gruntów (styk nasypu 
starego z nowym) wykonywać ze stopniami o wysokości od 0,5 do 1,0 m i szerokości do 
1,0 m ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem 
skarpy, 

• skarpy wysokich nasypów wykonać schodkowo tj. co 6 m wykonać taras szerokości 1,0 m o 
spadku 4%. 

5.2.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczu 
Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność 
gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. w > wopt z dopuszczalną tolerancją. 
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej 
osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
W okresie deszczowym nie wolno zostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. 
5.2.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w 
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie wolno wbudowywać gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem.  
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem 
robót należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 
zagęszczać lub układać na niej następnych warstw. 
5.3. Zagęszczenie i nośność gruntu 
5.3.1. Zagęszczenie i nośność gruntu w podłożu nasypu 
Zagęszczanie i nośność gruntu w podłożu nasypów powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w 
normie PN-S-02205. 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia i wtórny moduł odkształcenia E2 gruntów 
rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. 
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Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia i E2 jest mniejsza niż określona w Tabeli 1, Wykonawca 
powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia określona w Tabeli 1 nie może być osiągnięta przez 
bezpośrednie zagęszczenie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia podłoża, umożliwiające 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia i wtórnego modułu, zgodnie z rozwiązaniem 
zaproponowanym przez Wykonawcę, zaakceptowanym przez Inspektora lub opisanym w Specyfikacji 
uzyskując wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia i wtórnego modułu (koszty wykonania w/w 
ulepszenia podłoża należy ująć w Przedmiarze robót – Wzmocnienie podłoża). 

Wykonawca powinien używać szczegółowych rozwiązań zawartych w Dokumentacji Projektowej i 
STWiORB. 
Tabela 1  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia Is dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 
m od powierzchni terenu. 

Nasypy o 

wysokości 

Minimalna wartość Is dla: Minimalna wartość E2 dla: 

kategoria 

ruchu KR 1, 

KR 2 

kategoria 

ruchu KR 3, 

KR 4 

kategoria 

ruchu KR 5, 

łącznice 

kategoria 

ruchu KR 1, 

KR 2 

kategoria 

ruchu KR 3, 

KR 4 

kategoria 

ruchu KR 5, 

łącznice 

do 2 m 0,95 0,95 0,97 
30 40 40 

ponad 2 m 0,95 0,95 0,97 

Alternatywnie jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, gdzie wartość stosunku modułu wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205 Załącznik B, nie powinna być większa od 2,2. 
Natomiast nośność określa się modułem wtórnym. 
Częstotliwość badań wskaźnika zagęszczenia Is i wtórnego modułu odkształcenia E2 podano w 
D.02.01.01. 
5.3.2. Zagęszczenie gruntu w nasypie 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
Grubość warstwy zagęszczonej powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia 
gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. Wykonawca 
powinien przeprowadzić próbne zagęszczenie gruntów w celu określenia grubości warstw i liczby 
przejść sprzętu zagęszczającego. Odcinek próbny dla sprawdzenia zagęszczenia gruntu powinien być 
wykonany na terenie oczyszczonym z gleby.  
Wymagane wskaźniki zagęszczenia zawarto w tabeli nr 2. 
Tabela 2  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu Is oraz modułu wtórnego E2 w 

nasypach 

Strefa nasypu 

Minimalna wartość Is dla: 
Minimalna wartość modułu wtórnego E2 

dla: 

kategoria 

ruchu KR 1, 

KR 2 

kategoria 

ruchu  

KR 3, 

KR 4 

kategoria 

ruchu KR 

5, łącznice 

kategoria 

ruchu KR 1, 

KR 2 

kategoria 

ruchu  

KR 3, 

KR 4 

kategoria 

ruchu KR 5, 

łącznice 

Górna warstwa o grubości 20 

cm 
1,0 1,00 1,03 100 120 120 
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Niżej leżące warstwy nasypu 

do głębokości od powierzchni 

robót ziemnych: 

1,2 m 

0,97 1,00 1,00 60 100 100 

Warstwy nasypu od 

powierzchni robót ziemnych 

poniżej: 

1,2 m 

0,95 0,97 0,97 40 40 60 

Badanie zagęszczenia i nośności metodą płyty VSS dla nasypów – alternatywnie. 
W przypadku, gdy zagęszczenie istniejącego nasypu nie spełnia powyższych wymagań należy usunąć 
grunt do połowy głębokości. Następnie odkryty nasyp należy dogęścić do wymaganych wartości Is i 
ponownie zasypać warstwami, po kolei zagęszczanymi zgodnie z tabelą nr 2. 
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości do 20 cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia 
Is ≥ 0,95. 
Z zagęszczania gruntu na skarpach można zrezygnować pod warunkiem układania warstw nasypu z 
poszerzeniem, o co najmniej 0,50 m, a następnie zebrania tego nadkładu. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli 
powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca 
usunie warstwę i wbuduje nowy materiał. 
5.3.3. Wilgotność zagęszczanego gruntu 
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody 
zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość zagęszczenia 
gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nośności. W przypadku zagęszczania walcami 
statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do optymalnej, oznaczonej wg próby normalnej metodą I 
wg PN-B-04481. 
Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: 

• w gruntach niespoistych   ± 2%, 

W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona 
na odcinku próbnym. Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania jest większa od 
wilgotności optymalnej o wartość większą od podanych odchyleń, to grunt należy osuszyć w sposób 
naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotność gruntu jest mniejsza, to zaleca się jej 
zwiększenie przez spryskiwanie wodą. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzić 
laboratoryjnie. 
W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona 
na odcinku próbnym. 
Po wykonaniu robót podłoże powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
5.4. Dokładność wykonywania nasypów 
Przy wykonywaniu nasypów obowiązują następujące wymagania: 

• ostateczna szerokość nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm a krawędzie korony nie powinny odbiegać od projektowanej geometrii, 

• różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać -2 
cm,+0 cm., 

• pochylenie skarp nasypu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość lokalnych wklęśnięć na powierzchni skarp 
nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 m., 

• z profilowanej powierzchni skarp należy usunąć kamienie większe niż 80 mm., 
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• pochylenie poprzeczne górnej powierzchni nasypu z tolerancją ± 1%. 

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej wymagania dla nasypów. 
Tabela Nr 3 Dokładność wykonania nasypów: 

Lp. Część budowli Jednostka Dokładność 

l Podłoże nawierzchni: 

- nierówności powierzchni*) 

- pochylenie poprzeczne powierzchni 

- niweleta powierzchni 

 

cm 

% 

cm 

 

±3 

±0,5 

-2; +0 

2 Korpus ziemny (jeżeli będzie na nim warstwa 

ulepszonego 

podłoża): 

- oś korpusu drogowego 

- szerokość górnej powierzchni 

- nierówności powierzchni^ 

- pochylenie poprzeczne górnej powierzchni 

- niweleta górnej powierzchni 

- pochylenie warstw gruntów mało przepuszczalnych 

 

 

cm 

cm 

cm 

% 

cm 

% 

 

 

±10 

+10 

±4 

±1 

-2;+0 

±1 

3 

 

 

Skarpy: 

- pochylenia l m 

- nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej 

- nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*) 

 

% pochylenia 

cm 

cm 

 

±10 

±10 

±10 

*) Nierówności mierzone łatą 3 m 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
6.2. Założenia ogólne 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i 
dostarczać kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w 
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i 
wymaganych niniejszą STWiORB . 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 

• dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
• protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych podano w STWiORB D 
02.01.01. 
6.3. Sprawdzenie wykonania nasypów 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
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• badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
• badania zagęszczenia nasypu, 
• pomiary kształtu nasypu. 

6.3.1. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
Powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w 
korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 3000 m3 gruntu. W 
każdym badaniu należy określić: 

• skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
• zawartość części organicznych, metodą chemiczną przez utlenianie za pomocą dwuchromianu 

potasu, 
• wilgotność naturalną, wg PN-B-04481, 
• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481, 
• kapilarność bierną, wg PN-B-04493, 
• wskaźnik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8, 
• wskaźnik filtracji wg BN-76/8950-03, 
• wskaźnik różnoziarnistości. 

6.3.2. Badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 
Polegają na sprawdzeniu: 

• prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
• odwodnienia każdej warstwy, 
• grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania należy prowadzić nie 

rzadziej niż raz na 500m2, 
• przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.3.3. Badania zagęszczenia nasypu 
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is z wartościami 
określonymi w pkt 5.3. 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy. 
Nośność należy badać na powierzchni robót ziemnych, co najmniej raz na 2000 m2 powierzchni i w 
miejscach wątpliwych. 
Wyniki kontroli należy wpisywać do dokumentów kontrolnych.  
6.3.4. Pomiary kształtu nasypu 
Obejmują kontrolę: 

• prawidłowości wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodności w wymaganiami 
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, 

• szerokości korony korpusu poprzez porównanie szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu 
określonych w Dokumentacji Projektowej. 

6.4. Dokładność wykonania robót 
Dokładność wykonania robót podano w STWiORB D.02.01.01. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
7.2. Sposób odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie badania 
i pomiary  wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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Przy odbiorze sprawdza się pochylenie poboczy i nachylenie skarp. 
Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności Inżyniera na 
zasadach określonych w STWiORB DM 00.00.00. „Wymagania Ogólne” dla robót zanikających i 
ulegających zakryciu. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
8.2. Cena jednostkowa 
Płaci się za metr sześcienny (m3) wykonanych nasypów wraz z transportem gruntu, na podstawie 
odbioru i oceny jakości Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena jednostkowa 
jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 
• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
• prace pomiarowe, 
• zagęszczenie podłoża pod nasyp, 
• wykonanie nasypów z gruntu uzyskanego z wykopów, 
• wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu, 
• załadunek i dowóz gruntu do miejsca wbudowania, 
• wbudowanie i zagęszczenie gruntu dla nasypów, 
• płytka wymiana gruntu (zasypki), 
• profilowanie powierzchni skarp nasypów, 
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
• oznakowanie i zabezpieczenie robót i jego utrzymanie, 
• wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypów podczas prowadzenia robót, 
• bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczeń 

nanoszonych samochodami przewożącymi grunt, 
• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 
l. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2. PN-S-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
3. PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
4. PN-B-02480  Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów. 
5. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
6. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
7. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
8. PN-B-06050                Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 
9. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
11. BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru. 
12.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na 
podstawie uziarnienia i porowatości. 
9.2. Inne dokumenty 
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1. Normy i materiały wyszczególnione w PN-S-02205. 
2. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych 
3. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
4. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r 
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D.04.01.02. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania:  
"PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH". 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
profilowania i zagęszczenia podłoża w zakresie ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

• profilowanie i zagęszczenie podłoża. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami podanymi w 
STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podane w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami oraz z zaleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM 
00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały nie występują. 

 
3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, zapewniającym 
uzyskanie odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie może spowodować 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera, lub w przypadku braku takich 
dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt powinien być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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4.2.  Transport materiałów 
Grunt odspojony przy wykonywaniu podłoża należy przewozić w sposób uniemożliwiający wysypywanie 
się przewożonego materiału na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na drogi 
dojazdowe. 
W wypadku wystąpienia zanieczyszczania dróg dojazdowych przewożonym materiałem Wykonawca 
podejmie środki w celu uprzątnięcia materiału oraz uniemożliwienia dalszego zanieczyszczania dróg lub 
poniesie koszty tych czynności wykonanych przez odpowiednie służby lub innych Wykonawców 
wskazanych przez Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
5.2 . Zasady ogólne 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w 
korzystnych warunkach atmosferycznych. 
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem nawierzchni. 
5.3.  Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. 
Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane 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, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 
warstwę do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika zagęszczenia podanego w tablicy 1. 
Tablica 1. Minimalne wartości zagęszczania podłoża (Is) dla gruntów G1. 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

kategoria ruchu  

KR 1, KR 2 

kategoria 

ruchu  

KR 3, KR 4 

kategoria ruchu 

KR 5, łącznice 

Górna warstwa o grubości 20cm 1,00 1,00 1,03 

Na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni 

podłoża 
0,97 1,00 1,00 

 

Dla poboczy wskaźnik zagęszczenia nie może być mniejszy niż Is> 1,00. 
Dla kontroli nośności podłoża nasypów należy stosować procedurę badawczą wg PN-S-02205:1998, 
zał. B. Za zgodą Inspektora można prowadzić badania przy użyciu innych urządzeń, mających 
możliwość wyznaczania wskaźnika zagęszczenia i modułu wtórnego E2. 

Dla kontroli na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, wymagania dla 
podłoża nasypów są następujące: 
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• dla gruntów sypkich Io ≤ 2,2, 

Wartość modułu wtórnego powinna spełniać wymagania zawarte w PN-S-02205:1998 zgodnie z tabelą 
2. 
Tablica 2. Wartości wtórnego modułu odkształcenia (E2) dla gruntów G1. 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość E2 dla: 

kategoria 

ruchu  

KR 1, KR 2 

kategoria 

ruchu  

KR 3, KR 4 

kategoria ruchu 

KR 5, łącznice 

Powierzchnia robót ziemnych 100 120 120 

 

Dla gruntów o kategorii innej niż G1 wskaźnik zagęszczenia górnej warstwy gruntu rodzimego powinien 
być nie mniejszy niż 1,0 (przy wilgotności optymalnej -2%, +0%). 
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody 
zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość zagęszczenia 
gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nośności. W przypadku zagęszczania walcami 
statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do optymalnej, oznaczonej wg próby normalnej metodą I 
wg PN-B-04481. 
Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: 

• w gruntach niespoistych   ± 2%, 
• w gruntach mało i średnio spoistych + 0%, - 2%. 

5.4 Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 
6.2 . Badania w czasie robót 
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych zagęszczenia 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
Tablica 2.  Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonaniu profilowania i 

zagęszczenia 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 lub pasie 

poszerzenia 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki porzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 



STWiORB 

 

53 

 

nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych 

uwaga: na zjazdach badania wykonać wg zaleceń Inżyniera 

 

6.2.2. Szerokość profilowanego podłoża 
Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej więcej niż +10 cm i -
5 cm. 
6.2.3. Równość profilowanego podłoża 
Równość podłużną profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04. 
Równości poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą, a dla poszerzeń łatą dostosowaną do szerokości 
koryta. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją ± 0,5 %. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać -2 cm, +0 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm. 
6.2.7. Zagęszczenie podłoża 

Wskaźnik zagęszczenia 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 PN-S-
02205:1998, zał. B. nie powinna być większa od: 

• -dla gruntów sypkich Io ≤ 2,2, 
• dla gruntów spoistych Io ≤ 2,0, 

Wartość modułu wtórnego powinna spełniać wymagania zawarte w STWiORB. 
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody 
zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość zagęszczenia 
gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nośności. W przypadku zagęszczania walcami 
statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do optymalnej, oznaczonej wg próby normalnej metodą I 
wg PN-B-04481. 

Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: 
• w gruntach niespoistych   ± 2%, 
• w gruntach mało i średnio spoistych + 0%, - 2%, 

Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch punktach, 
wybranych losowo na każdej działce roboczej. Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie 
normalnej próby Proctora, według PN-88/B-04481 (metoda I). 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Sposób odbioru robót 
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i 
przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w punkcie 6. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne wymagania określające podstawę płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za jeden metr kwadratowy (m2) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża po dokonaniu 
odbioru robót wg punktu 8. 
 Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

• opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu 
Zapewnienia Jakości, 

• dostarczenie niezbędnego sprzętu, 
• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 

wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; 
• profilowanie podłoża, 
• zagęszczenie podłoża, 
• zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopów, 
• ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopów, 
• odwóz nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z utylizacją, 
• uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami 

utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
• wykonanie pomiarów inwentaryzacji geodezyjnej, 
• oznakowanie robót i jego utrzymanie. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności  
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
9.2. Inne dokumenty 
Nie występują. 
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania:  
"PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH". 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 
mm grubości 15 cm. 

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 
mm grubości 25 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 
do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji 
nawierzchni dróg. 
Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub 
mieszaniny tych kruszyw o określonych proporcjach. 
1.4.2. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni dróg służąca do przenoszenia obciążeń z ruchu 
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy 
mogą być wykonywane w kilku warstwach technologicznych. 
1.4.3. Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego – nawierzchnia drogowa, której wierzchnia warstwa, 
poddawana bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, wykonana jest z 
mieszanki kruszywa niezwiązanych o uziarnieniu ciągłym. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM 
00.00.00 "Wymagania ogólne". 
2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inspektora. 
Mieszanki kruszywa powinny być tak produkowane i składowane, aby miały jednakowe właściwości i 
spełniały wymagania podane w tablicy 6. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny być jednorodnie 
wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością. 
Zawartość wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zagęszczania, określona według PN-
EN 13286-2, powinna odpowiadać wymaganiom tablicy 6. 
2.3. Właściwości kruszywa 
Należy zastosować kruszywa spełniające wymagania podane w tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych 

Punkt w 
normie  
PN-EN 
13242 

Właściwość 

Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek 
niezwiązanych  
(kategorie według PN-EN 13242) Odniesienie 

do tablicy 
w PN-EN 
13242 

podbudowa 
pomocnicza 

podbudowa 
zasadnicza 

KR 2 
KR 3 
KR 4 
KR 5 

KR 1 KR 5 

4.3.1 
Uziarnienie wg PN-EN 933-
1, kategoria nie niższa niż 

GC85/15, 
GF85, 
GA85 

GC85/15, 
GF85, 
GA85 

GC80/20, 
GF80, 
GA75 

GC80/20, 
GF80, 
GA75 

Tablica 2 

4.3.2 

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa 
grubego na sitach 
pośrednich wg PN-EN 933-
1 

GTCNR GTCNR GTC20/15 GTC20/15 Tablica 3 

4.3.3 

Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu wg  
PN-EN 933-1 

GTFNR, 
GTANR 

GTFNR, 
GTANR 

GTF10, 
GTA20 

GTF10, 
GTA20 

Tablica 4 

4.4 

Kształt kruszywa grubego 
wg PN-EN 933-4 
a) maksymalne wartości 
wskaźnika płaskości 

FINR FINR FI50 FI50 Tablica 5 

lub  
b) maksymalne wartości 
wskaźnika kształtu 

SINR SINR SI55 SI55 Tablica 6 

4.5 

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o 
powierzchni przekruszonej 
lub łamanych oraz ziaren 
całkowicie zaokrąglonych w 
kruszywie grubym wg. PN-
EN 933-5 

CNR CNR C90/3 C90/3 Tablica 7 

4.6 

Zawartość pyłów wg PN-EN 
933-1 
a) w kruszywie grubym* 

v fDeklarowana fDeklarowana fDeklarowana Tablica 8 

b) w kruszywie drobnym* fDeklarowana fDeklarowana fDeklarowana fDeklarowana Tablica 8 

4.7 Jakość pyłów 
Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, 
a tylko mieszankach wg. 2.4, 2.5 oraz 2.6 

 

5.2 
Odporność na rozdrabnianie 
wg PN-EN 1097-2, 
kategoria nie wyższa niż: 

LA50 LA50 LA40 LA40*** Tablica 9 

5.3 
Odporność na ścieranie 
kruszywa grubego wg PN-
EN 1097-1 

MDE/Deklaro

wana 
MDE/Deklaro

wana 
MDE/Deklarowana MDE/Deklarowana Tablica 11 

5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-6, 
rozdział 7, 8 albo 9 

Deklarow
ana 

Deklarow
ana 

Deklarowana Deklarowana - 
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5.5 

Nasiąkliwość wg PN-EN 
1097-6, rozdział 7,  
8 albo 9 (zależności od 
frakcji) 

WcmNR 
WA242** 

WcmNR 
WA242** 

WcmNR 
WA242** 

WcmNR 
WA242** 

- 

6.2 
Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie  
wg PN-EN 1744-1 

ASNR ASNR ASNR ASNR Tablica 12 

6.3 
Całkowita zawartość siarki 
wg PN-EN 1744-1 

SNR SNR SNR SNR Tablica 13 

6.4.2.1 
Stałość objętości żużla 
stalowniczego wg PN-EN 
1744-1, rozdział 19.3 

V5 V5 V5 V5 Tablica 14 

6.4.2.2 

Rozpad krzemianowy w 
żużlu wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-EN 
1744-1, p.19.1 

Brak 
rozpadu 

Brak 
rozpadu 

Brak 
rozpadu 

Brak rozpadu - 

6.4.2.3 

Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-EN 
1744-1, p. 19.2 

Brak 
rozpadu 

Brak 
rozpadu 

Brak 
rozpadu 

Brak rozpadu - 

6.4.3 
Składniki rozpuszczalne w 
wodzie wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg 
odrębnych przepisów 

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak ciał obcych takich jak: drewno, szkło, plastik, mogących 
pogorszyć wyrób końcowy 

7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu 
wg PN-EN 1367-3, wg PN-
EN 1097-2 

SBLA SBLA SBLA SBLA  

7.3.3 
Mrozoodporność na frakcji 
kruszywa 8/16 wg PN-EN 
1367-1 

Skały 
magmow
e i 
przeobraż
one F4 
Skały 
osadowe 
F10 

Skały 
magmow
e i 
przeobraż
one F4 
Skały 
osadowe 
F10 

Skały 
magmowe i 
przeobrażon
e F4 
Skały 
osadowe 
F10 

Skały 
magmowe i 
przeobrażon
e F4 
Skały 
osadowe 
F10 

Tablica18 

Załączni
k C 

Skład materiałowy 
Deklarow
any 

Deklarow
any 

Deklarowany Deklarowany - 

*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych. 
**) w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność. 
***) Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem KR 5 – KR 6 dopuszcza się 
jedynie kruszywa charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA ≤ 35 
2.4. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy pomocniczej 
2.4.1. Zawartość pyłu 
Maksymalna zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy pomocniczej 
powinna spełniać wymagania kategorii podanej w tablicy 6. Zawartość pyłów należy oznaczać według 
PN-EN 933-1. 
W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy badać i deklarować po, 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora .Zawartość pyłów w takiej mieszance ,po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora, powinna również spełniać wymagania podane w tabeli 6. 
Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do 
warstwy podbudowy pomocniczej. 
2.4.2. Zawartość nadziarna 
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Określona według PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spełniać 
wymagania podane w tablicy 6. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w 
mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 
2.4.3. Uziarnienie 
Określone według PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy 
pomocniczej powinny spełniać wymagania przedstawione na rys. 1. 
Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na rysunku. 
W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 
krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem 
uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora, mieści się w krzywych granicznych podanych na rysunku. 
 
Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do podbudowy pomocniczej 

 
 
Oprócz wymagań podanych na rysunku 1, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w 
ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby 
zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek. 
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z 
deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej 
mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziarn słabych, wymaganie dotyczy 
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora. 

Mieszanka 
niezwiązana 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m) 
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ±5 ±5 ±7 ±8 - ±8 - ±8 - - 
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w 
odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości 
uziarnienia zawarte w tablicy 3. 
Tablica 3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach 
podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek 

Mieszank
a 

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach  
[różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)] 
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11/2 8/16 11,2/22,4 16/31/5 

0/31,5 
min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 
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2.4.4. Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność 
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów pomocniczych powinny spełniać wymagania wg 
tablicy 6. 
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odnośnie 
wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora według PN EN 13286-2. 
Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do 
podbudowy pomocniczej. 
2.4.5. Zawartość wody 
Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie 
wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 6. 
2.4.6. Wskaźnik CBR 
Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej do 
wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczyć wg PN-
EN 13286-47. Wymaganie wg tablicy 6. 
2.5. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej 
2.5.1. Zawartość pyłu 
Maksymalna zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy 
podbudowy zasadniczej, powinna spełniać wymagania kategorii podanej w tablicy 6. 
Zawartość pyłów należy oznaczać wg PN-EN 933-1. 
W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, 
po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance, po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora, powinna również spełniać wymagania podane w tablicy 6. 
Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do 
warstwy podbudowy zasadniczej. 
2.5.2. Zawartość nadziarna 
Określona według PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spełniać 
wymagania podane w tablicy 6. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance 
kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 
2.5.3. Uziarnienie 
Określone według PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy 
zasadniczej muszą spełniać wymagania przedstawione na rysunku 2. 
W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 
krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem 
uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, 
mieści się w krzywych granicznych podanych na rysunku 2. 
Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na rysunku 
Rysunek 2. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do podbudowy zasadniczej 
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Oprócz wymagań podanych na rysunku, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach 
ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 4 i 5, aby zapewnić 
jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek. 
Tablica 4. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z 
deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej 
mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziarn słabych, wymaganie dotyczy 
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora. 

Mieszanka 
niezwiązana 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m) 
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ±5 ±5 ±7 ±8 - ±8 - ±8 - - 
 
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w 
odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 4, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości 
uziarnienia zawarte w tablicy 5. 
Tablica 5. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach 
podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek 

Mieszank
a 

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach, 
[różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)] 
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11/2 8/16 11,2/22,4 16/31/5 

0/31,5 
min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 
 
2.5.4. Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność 
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny spełniać wymagania tablicy 6. 
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnośnie wrażliwości 
na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora 
według PN EN 13286-2. 
Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do 
podbudowy zasadniczej. 
2.5.5. Zawartość wody 
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Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie 
wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 6. 
2.5.6. Wskaźnik nośności CBR 
Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej metodą 
Proctora do wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR 
oznaczyć wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg tablicy 6. 
Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 

Rozdział 
w PN-
EN 
13285 

Właściwość 

Wymagane właściwości mieszanki 
niezwiązanej  
przeznaczonej do: 

Odniesienie 
do tablicy 
w PN-EN 
13285 

podbudowy 
pomocniczej 

podbudowy 
zasadniczej 

KR 2 
KR 3 
KR 4 
KR 5 

KR 1 
KR 5 

4.3.1 
Uziarnienie mieszanki 
niezwiązanej 

0/31,5 0/31,5 Tablica 4 

4.3.2 
Maksymalna zawartość pyłów: 
kategoria UF 

UF12 UF9 Tablica 2 

4.3.2 
Minimalna zawartość pyłów: 
kategoria LF 

LFNR LFNR Tablica 3 

4.3.3 
Zawartość, nadziarna: 
kategoria OC: 

OC90 OC90 Tablica 4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia rys. 1 rys. 2 Tablica 5 i 6 

4.4.2 

Wymagania wobec 
jednorodności uziarnienia 
poszczególnych partii - 
porównanie z deklarowaną 
przez producenta wartością (S) 

wg. tablicy 2 wg. tablicy 4 Tablica 7 

4.4.2 

Wymagania wobec 
jednorodności uziarnienia na 
sitach kontrolnych – różnice w 
przesiewach 

wg. tablicy 3 w. tablicy 5 Tablica 8 

4.5 
Wrażliwość na mróz; wskaźnik 
piaskowy SE*),  
co najmniej 

40 45 - 

- 

Odporność na rozdrabnianie 
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 
kategoria nie wyższa niż: 

LA40 LA35 - 

- 

Odporność na ścieranie 
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 
kategoria MDE 

Deklarowana Deklarowana - 

- 

Mrozoodporność (dotyczy 
frakcji kruszywa 8/16 odsianej z 
mieszanki) 
wg PN-EN 1367-1 

F7 F4 - 
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- 

Wartość CBR po zagęszczeniu 
do wskaźnika zagęszczenia 
IS=1,0 i moczeniu w wodzie 
96h, co najmniej 

≥ 60 ≥ 80 - 

4.5 

Wodoprzepuszczalność 
mieszanki w warstwie 
odsączającej po zagęszczeniu 
wg metody Proctora do 
wskaźnika zagęszczenia 
IS=1,0, współczynnik filtracji, co 
najmniej cm/s 

brak wymagań brak wymagań - 

 

Zawartość wody w mieszance 
zagęszczanej,% (m/m), 
wilgotności optymalnej wg 
metody Proctora 

80 – 100 80 – 100 - 

*) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN 13286-2. 
 
 
2.6. Woda 
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008. 
2.7. Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw 
Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech fizycznych materiałów na 
reprezentatywnych próbkach dla partii kruszywa i porównaniu wyników z wymaganiami określonymi w 
p.2.3. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować następujące 
rodzaje sprzętu: 

• mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 
dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o 
wilgotności optymalnej. 

• wymaganie to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje 
dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej 
wilgotności. 

• równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. Za zgodą Inżyniera do rozkładania 
mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od KR3 można dopuścić spycharki. 

• płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania, 
• inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
4.2. Transport kruszywa 
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Transport kruszywa może odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub 
zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy układać na odpowiednio 
przygotowanej warstwie wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem zgodnie z STWiORB D 
04.05.02 lub odpowiednio wyprofilowanym podłożu zgodnie z STWiORB D 04.01.02. 
Dla pobocza nie jest wymagane wykonanie badań modułów odkształceń metodą VSS. 
Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad zaakceptowanych 
przez Inżyniera. 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej STWiORB. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 
miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
5.4. Wbudowanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona 
w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, 
gdzie widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. 

Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych 
i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy 
wyrównać lokalne zagłębienia za pomocą ciężkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki. 
5.5.  Zagęszczenie mieszanki 
Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi, wibracyjnymi gładkimi. W ostatniej fazie 
zagęszczania należy sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać 
warstwami przy zachowaniu wilgotności optymalnej. 
Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. 
Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy od 1,03 (KR 3 - KR 5) oraz 1,00 dla pozostałych 
dróg. 
Zagęszczenie kontroluje się płytą VSS przez sprawdzenie modułu odkształcenia. 
a) nośność podbudowy po jej zagęszczeniu badana wg „Instrukcja badań podłoża gruntowego część 2” 
(badanie płytą VSS o średnicy 30 cm) powinna odpowiadać warunkom podanym w tabeli 7. 
Tabela. 7 Wymagania dla nośności 
Podbudowa z kruszywa o wskaźniku 
nośności wnoś nie mniejszym niż 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą 
o średnicy 30 cm, MPa 
pierwsze obciążenie, E1 drugie obciążenie, E2 

80 (KR 1, KR 2) 
120 (KR 3 - KR 5) 

80 
100 

140 
180 

 
Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu 

obciążenia  
od 0,15÷0,25 MPa, a końcowy nacisk 0,45 MPa. 
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∆P – różnica nacisku w MPa 
∆S – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków w milimetrach 
D – średnica płyty w milimetrach 
 
b) wskaźnik zagęszczenia Io mierzony płytą VSS zgodnie z zależnością: 

1

2
o

E

E
I =  

powinien mieć wartość nie większą niż 2,2. 
Zagęszczona nawierzchnia na poboczu z kruszywa nie powinna ulegać odkształceniu przy najeżdżaniu 
kołami samochodu.  
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
6.2. Badania przed rozpoczęciem robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania podbudowy i wyniki tych badań przedstawić Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania 
te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt.2.3. 
6.3. Badania w czasie robót 
Tablica 8. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 
na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca 
na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 600 

2 Wilgotność mieszanki 
3 Zagęszczenie warstwy 2 1000 
4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt. 

2.2.2 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

 
6.3.1. Uziarnienie mieszanki 
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej dziennej 
działce roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed 
jej zagęszczeniem. 
6.3.2. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność kruszywa należy badać według PN-EN 13286-2 z częstotliwością podaną w pkt. 6.3. 
6.3.3. Właściwości kruszywa 
Właściwości kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2. należy badać 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa.  
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Tabela 9. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy 
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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 10 m na odcinkach prostych i co 10 m na łukach; w osi jezdni 

i na jej krawędziach 6 Ukształtowanie osi w planie*) 
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 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
6.4.1. Szerokość podbudowy 
Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach, co 100 m. 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -0 cm. 
6.4.2. Równość podbudowy 
Kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; 
dopuszczalne nierówności pod łatą 10 mm. 
Kontrola równości poprzecznej mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; 
dopuszczalne odchyłki pod łatą 10 mm. 
6.4.3. Spadki poprzeczne 
Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomicą, co 100 m. Dopuszczalne 
odchyłki spadku ± 0,5%. 
6.4.4. Rzędne wysokościowe 
Kontrola rzędnych niwelety za pomocą instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyłki -1 cm, +0 
cm. 
6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy 
Kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie sprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w punktach 
głównych łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w pkt. 6.4. powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej to Wykonawca powinien na 
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną głębokość do połowy 
szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i ponowne 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, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach i ponowne 
zagęszczenie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
7.2. Sposób odbioru robót 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie 
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej podbudowy, nawierzchni oraz pobocza 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie po dokonaniu odbioru robót wg punktu 8. 
 Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
• oznakowanie miejsca robót, 

• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót, 

• zakup i transport kruszywa na miejsce składowania, 
• przygotowanie kruszywa, 
• transport i rozłożenie kruszywa, 
• profilowanie, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie podbudowy, 
• badania materiałów, opracowanie recepty, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 
• wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu podbudowy, 
• uporządkowanie terenu robót, 
• oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót i jego utrzymanie. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1 Normy 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania. 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziarn za pomocą 
wskaźnika płaskości. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. oznaczenie kształtu ziarn. Wskaźnik 
kształtu. 
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie procentowej zawartości ziarn 
o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności 
na rozdrabnianie. 
PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności na 
ścieranie. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziarn i 
nasiąkliwości. 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
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PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Przygotowanie wyciągów przez wymywanie 
kruszyw. 
PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania. 
PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metody badań laboratoryjnych 
gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora. 
PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metoda badania do 
określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia 
liniowego. 
PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacja. 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. 
9.2. Inne dokumenty 
„Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik” GDDP, 
Warszawa 1998 r. 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM 1997. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. 
WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne. Warszawa 2010. Załącznik nr 3 
do Zarządzenia nr 102. 
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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 
 

1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania:  
"PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH". 
1.2.Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3.Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej zgodnie z lokalizacją wg Dokumentacji Projektowej. 
Zakres robót obejmuje: 

• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 3 cm. 

1.4.Określenia podstawowe 
1.4.1.Kostka betonowa brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale 
w procesie produkcji. 
1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe - zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami i 
definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM 
00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
Należy wbudować betonową kostkę: 

- o grubości 8 i 6 cm, 
- dwuwarstwową (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) grubości 
min. 4 mm, 
- spełniająca wymagania normy EN-PN 1338. 

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 produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
ukosowanymi krawędziami górnymi. 
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym do stosowania na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu PN-EN 1338. 
2.2.1.1.Aspekty wizualne 

 Aspekty wizualne 

1 Wygląd J a)górna powierzchnia kostki nie 

powinna mieć rys i odprysków, 
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b)nie dopuszcza się rozwarstwień w 

kostkach dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są 

uważane za istotne 

2 

 

 

 

 

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 

 

2.2.1.2. Kształt i wymiary 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych dla kostek brukowych 
Grubość kostki 

mm 

Długość w mm Szerokość w 

mm 

Grubość  

w mm 

<100 ±2 ±2 ±3 

≥100 ±3 ±3 ±4 

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna 

być ≤3mm 

 

W przypadku kostek brukowych o kształcie nie prostokątnym, odchyłki stosowane dla innych wymiarów 
powinny być deklarowane przez producenta. 
2.2.1.3. Wytrzymałość na zginanie 
Oznaczenie Charakterystyczna 

wytrzymałość na zginanie 

 MPa 

Minimalna wytrzymałość na zginanie 

 MPa 

T ≥3,6 Żaden pojedynczy wynik nie powinien 

być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien 
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wykazywać obciążenia niszczącego 

mniejszego niż 250 N/mm długości 

rozłupania 

 

2.2.1.4. Odporność na zamrażanie /rozmrażanie z udziałem soli odladzającej 

Klasa Oznaczenie Ubytek masy po badaniu zamrażania /rozmrażania  

kg/m² 

3 D Wartość średnia ≤1,0 przy czym żaden pojedynczy 

wynik > 1,5 

 

2.2.1.5. Nasiąkliwość 

Klasa Oznaczenie Nasiąkliwość  

  % masy 

2 B Wartość średnia ≤ 5,0 

 

2.2.1.6. Odporność na ścieranie 

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany na Tarczy 

Bohmego 

4 I ≤18 000mm3/5 000mm² 

 

2.2.2. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.3. Beton na kostkę 
Beton klasy C 45/50 powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2000. 
2.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 
materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania wg 
PN-86/B-06712, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody 
odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250, 

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej należy stosować piasek wg 
PN-86/B-06712. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
3.SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Można stosować również inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

4.TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program 
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 
5.2 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 powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z 
wymaganiami STWiORB. D 04.01.02. 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie. 
5.3 Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową grubość podsypki wynosi 3 cm po zagęszczeniu. 
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. 
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 zawałowaniu 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. 
5.4. 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. 
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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. 
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. Szczeliny między 
kostkami powinny wynosić od 2 do 3 mm. Na łukach o promieniu ponad 30m, kostki należy układać, tak 
żeby spoiny rozszerzały się wachlarzowo. Kostki mogą być przycinane. Przy promieniach poniżej 30m, 
kostka powinna być układana w odcinkach prostych łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów 
wykonanych z kostek odpowiednio docinanych. 
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
5.4.1 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. 
Nawierzchnia nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytkowania. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać i przedłożyć Inżynierowi: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

• deklarację zgodności dostawcy oraz wyniki badań cech charakterystycznych kostek, 
• wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt 2.2.1.2.). 

6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje poniższa 
tablica. 
Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości 

dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta wg STWiORB D 04.01.02.  

2 Sprawdzenie ew. podbudowy wg STWiORB D 04.04.02. 



STWiORB 

 

73 

 

3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 

wg STWiORB D 08.03.01 

4 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 pkt 5.4; 

odchyłki od 

projektowanej 

grubości ±1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 

 a) zgodność z dokumentacją 

projektową 

Sukcesywnie na każdej 

działce roboczej 

- 

 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; -1 cm 

 d) równość w profilu podłużnym 

(wg BN-68/8931-04 [6] 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 

po-     

wierzchnią do         

8 mm 

 f)   spadki poprzeczne 

(sprawdzone metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 

dokumentacji 

projektowej do 

0,3% 
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 g) szerokość nawierzchni 

(sprawdzona przymiarem 

liniowym) 

Jw. Odchyłki od 

szerokości 

projektowanej 

do ±5 cm 

 

6.3. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w poniższej 
tablicy. 
Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni. 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni kostki 

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 dom 2cm.) 

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. wyżej - lp. od 5c do 5g) 

 
7.ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Sposób odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Płaci się za jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej po dokonaniu odbioru wg punktu 8. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

• opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 
Jakości, 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie miejsca Robót, 
• przygotowanie podłoża, 
• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; 
• wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
• ułożenie i ubicie kostki, 
• wypełnienie spoin, 
• uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji 

lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w STWiORB, 

9.PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1.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-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania ,właściwości ,produkcja i zgodność 
10.2. Inne dokumenty 
 
Nie występują. 
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D.05.03.24. NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania:  
"PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH". 
1.2 Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z płyt ażurowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami 
podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM 
00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

2.2. Płyty ażurowe 
Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów prefabrykowanych powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową, KPED i Specyfikacją, zastosowano: 
− płyty ażurowe grubości 12 cm. 
Wymagania techniczne stawiane płytom ażurowym zgodnie z normą PN-EN 1339. 
2.2.1..Aspekty wizualne płyt ażurowych 

 Aspekty wizualne 
1 Wygląd d)górna powierzchnia płyt ażurowych nie powinna mieć rys 

i odprysków, 
e)nie dopuszcza się rozwarstwień w elementach 

dwuwarstwowych, 
f) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

2 
 
 
 
 

3 

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

d)płyty ażurowe z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

e)tekstura lub zabarwienie płyt ażurowych powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez 
odbiorcę, 

f) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, 
spowodowane nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i zmianach warunków 
twardnienia nie są uważane za istotne 

 
2.2.2. Kształt i wymiary 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych deklarowanych przez producenta 
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Klas
a 

Znakowani
e 

Wymiary 
nominalne 

płyt 
brukowych 

mm 

Długość 
w mm 

Szerokość 
w mm 

Grubość 
w mm 

1 N wszystkie ±5 ±5 ±3 
2 P ≤600 

>600 
±2 
±3 

±2 
±3 

±3 
±3 

3 R wszystkie ±2 ±2 ±2 
Różnica pomiędzy dwoma pomiarami długości, szerokości i grubości 
pojedynczej płyty powinna być ≤3mm 
 
W przypadku płyt ażurowych o kształcie nieprostokątnym, odchyłki stosowane dla innych wymiarów 
powinny być deklarowane przez producenta. 
Jeśli maksymalne wymiary płyty ażurowej przekraczają 300mm odchyłki od płaskości i pofalowania 
podane w tablicy należy stosować dla górnej powierzchni, którą zaprojektowano jako płaską. 
2.2.3. Dopuszczalne odchyłki płaskości i pofalowania 

Długość 
pomiarowa 

 w mm 

Maksymalna 
wypukłość 

 w mm  

Maksymalna 
wklęsłość 

 w mm 
300 1,5 1,0 
400 2,0 1,5 
500 2,5 1,5 

 
2.2.4 Właściwości fizyczne i mechaniczne dla płyt ażurowych 
Lp. Cecha dla Klasa Oznaczenie Wymagania 
1. Właściwości fizyczne i mechaniczne 
1.1 Odporność na zamrażanie/ 

rozmrażanie z udziałem 
soli odladzających 

3 D 

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

1.2 Wytrzymałość na zginanie 
–(Klasa wytrzymałości 
ustalona w dokumentacji 
projektowej lub przez 
Inżyniera) 

3 U 

Charakterystyczna 
wytrzymałość, MPa 
 

Każdy 
pojedynczy 
wynik, MPa 

5,0 > 4,0 

1.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

  Płyty betonowe mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania  
punktu 1.2 oraz poddawane są normalnej 
konserwacji 

1.4 Nasiąkliwość  
2 B 

Wartość średnia ≤ 5,0 
 

1.5 Odporność na ścieranie 
(Klasa odporności ustalona 
w dokumentacji projektowej 
lub przez Inżyniera) 

4 I 

Odporność przy pomiarze na tarczy 
Böhmego, wg zał. H normy – badanie 
alternatywne 
≤ 18000 mm3/5000 mm2 

2                                                       Aspekty wizualne 
2.1 Wygląd  J powierzchnia płyty nie powinna mieć rys i 

odprysków, nie dopuszcza się rozwarstwień w 
płytach dwuwarstwowych .  
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2.3. Piasek 
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113. 

2.4. Cement 
Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1. 
Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- samochodów samowyładowczych, 
- zagęszczarek płytowych, 
- równiarek, 
- ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
- wibratorów samobieżnych, 
- płyt ubijających, 
- drobnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport piasku 
Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
4.2.2. Transport cementu 
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 
4.2.3. Transport elementów prefabrykowanych 
Prefabrykaty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości min. 0,75r. Prefabrykaty powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w 
czasie transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych 
Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane ażurowe, powinno być zagęszczone do 
wskaźnika Is ≥ 1,0. Płyty ażurowe należy układać na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm. 
Sposób układania płyt powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową lub wskazaniami Inżyniera. 
Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża (podsypki). 
Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm. 
Szerokość szczelin między płytami nie powinna być większa od 10 mm. W celu zachowania równej 
szerokości szczelin, można stosować międzydystansowe wkładki międzypłytowe. 
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Po ułożeniu nawierzchni, szczeliny wypełnia się przez zamulenie piaskiem na pełną grubość płyt. 
Zaleca się, aby piasek użyty do wypełnienia szczelin zawierał od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm. 
Dopuszcza się zastosowanie innego materiału do wypełnienia szczelin, np. drobnego żwiru, piasku 
kwarcowego itp. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

6.2. Kontrola jakości wykonania nawierzchni z płyt ażurowych 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera: 

− Deklaracje Zgodności na elementy prefabrykowane wymienione w pkt.2, 
− wyniki badań jakości pozostałych materiałów wymienionych w pkt.2. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
− zgodności profilu podłużnego z Dokumentacją Projektową, dopuszczalna tolerancja ±1 cm. 
− wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
− grubości podsypki z tolerancją ± 10% grubości projektowanej i wskaźnika zagęszczenia. 

 
 
7.ODBIÓR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier na zasadach określonych w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 

7.2. Sposób odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2 i 6 niniejszej STWiORB 
dały wyniki pozytywne. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
 
8.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej nawierzchni z płyt ażurowych po dokonaniu odbioru 
wg pkt. 8. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

− opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
− zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów, 
− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót; 
− zagęszczenie podłoża, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie płyt ażurowych, 
− wypełnienie szczelin, 
− oznakowanie robót i jego utrzymanie, 
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− uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na 
miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-EN 197-1 Cement część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 13369:2004 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 
 

9.2 Inne dokumenty 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
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D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania:  
"PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH". 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie, kontrolę i odbiór krawężników betonowych. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

• ustawienie krawężników betonowych w pionie o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z 
oporem i podsypce cementowo-piaskowej, 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe – prefabrykat betonowy przeznaczony do oddzielenia powierzchni 
znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach, stosowany: 

• w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej, 
• jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami, 
• jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM 
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 
2.2.2. Stosowane materiały 

Przy ustawianiu krawężników na ławach należy stosować następujące materiały: 
• krawężniki betonowe, 
• beton na ławę, 
• piasek na podsypkę i do zapraw, 
• cement do podsypki i do zapraw, 
• wodę. 

2.2.3. Krawężniki betonowe 
2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 
Należy zastosować krawężniki wibroprasowane z otuliną zewnętrzną deklarowaną przez producenta 
jako powierzchnią widoczną grubości min. 8mm. 
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Zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 i 500 mm, płaszczyzny 
czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub 
ryglowanie. 
Na danym zadaniu należy stosować krawężniki uliczne wg. poniższego rysunku. 
2.2.3.2. Kształt i wymiary 
 

a) Krawężnik typu ulicznego 

 

 

 

Przykładowe wymiary krawężników 
Typ  Wymiary krawężników, cm 
krawężnika l b h c d r 
Uliczny 100 20 

15 
30 
 

min. 3 
 

min. 12 
max. 15 

1,0 

 
2.2.3.3. Wymagania wobec wymiarów krawężników 
Wymiary nominalne powinny być zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami STWiORB. 
 

L.P. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004 

1. Długość ±1% nie mniej niż (-4mm) i nie więcej niż (+10mm) 

2. 
Wymiary powierzchni za 

wyjątkiem promienia 
±3% nie mniej niż (-3mm) i nie więcej niż (+5)mm 

3. Pozostałe wymiary ±5% nie mniej niż (-3mm) i nie więcej niż (+10)mm 

4. Płaskość i prostoliniowość 

Długość pomiarowa w mm 

Dopuszczalna odchyłka 

płaskości i prostoliniowości w 

mm 

300 ±1,5 

400 ±2,0 

500 ±2,5 

800 ±4,0 

 

2.2.3.4. Wymagania techniczne 
Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach 

kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu przedstawia tablica 1. 
Tablica 1. 

Lp. Cecha Klasa Oznaczenie Wymagania 
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1 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

1.1 Odporność na zamrażanie/ 

rozmrażanie z udziałem 

soli odladzających 

3 D 

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 

kg/m2, przy czym żaden pojedynczy wynik >1,5 

kg/m2 

1.2 Wytrzymałość na zginanie 

(Klasa wytrzymałości 

ustalona w Dokumentacji 

Projektowej lub przez 

Inżyniera) 

3 T 

Charakterystyczna 

wytrzymałość na zginanie, 

MPa 

Minimalna 

wytrzymałość na 

zginanie, MPa 

4,0 3,2 

1.3 Trwałość ze względu na 

wytrzymałość 

  Krawężniki mają zadawalającą trwałość 

(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 

punktu 1.2 oraz poddawane są normalnej 

konserwacji 

1.4 Nasiąkliwość 2 B Wartość średnia ≤ 6,0 

1.5 Odporność na ścieranie 

(Klasa odporności ustalona 

w Dokumentacji 

Projektowej lub przez 

Inżyniera) 

4 I 

Odporność przy pomiarze na tarczy Böhmego, 

wg zał. H normy PN-EN 1340 – metoda 

alternatywna 

≤ 18000 mm3/5000 mm2 

2 Aspekty wizualne 

2.1 Wygląd  J powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i 

odprysków, nie dopuszcza się rozwarstwień w 

krawężnikach dwuwarstwowych .  

 

2.2.3.5. Składowanie krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 
2.2.4. Beton na ławę betonową 
Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować beton klasy C 12/15 wg. PN-EN 206-1. 
2.2.5. Piasek 
Do podsypki cementowo- piaskowej (1:4) należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 
13242. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
2.2.6. Cement 
Na podsypkę cementowo-piaskową należy stosować cement spełniający wymagania PN-EN 197-1. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
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2.2.8.Woda 
Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 

• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 
• innego sprzętu zaakceptowanego 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport krawężników 
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 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 wykonywania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową i STWiORB. W przypadku 
braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z 
informacji podanych w załącznikach. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
• roboty przygotowawcze, 
• wykonanie ławy, 
• ustawienie krawężników, 
• roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej lub STWiORB ustalić: 

• lokalizację robót, 
• dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
• usunąć przeszkody,  
• materiały niezbędne do wykonania robót, 
• kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
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5.4. Wykonanie ławy 
5.4.1. Koryto pod ławę 
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod  ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
5.4.2. Ława betonowa 
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami  PN-63/B-06251, przy czym należy stosować, co 50 m szczeliny dylatacyjne 
wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
5.5. Ustawienie krawężników betonowych 
5.5.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, tj. 

• 12 cm, zasadnicza wysokość wystawienia krawężnika wzdłuż jezdni, 
• 2 cm na odcinku zejść chodnikowych w miejscach przejść dla pieszych, 
• 10 cm na krawędzi wysp środkowych. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem starannie ubitym. 
Szerokość spoin przy ustawianiu krawężnika nie powinna przekraczać 5 mm. Spoin nie należy 
wypełniać. 
5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 5 cm po zagęszczeniu. 
5.6. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 

• odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 
• roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi do akceptacji: 

• wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania, deklaracje zgodności z dokumentem odniesienia, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), 

• własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt. 
2 - sprawozdanie z pomiaru cech zewnętrznych krawężników. 

Ocenę prefabrykatu do wbudowania zgodnie z pkt. 2, należy wykonać jednorazowo dla każdej 
dostarczonej na budowę partii materiału. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu 
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt. 2. 
6.3. Badania w czasie robót 



STWiORB 

 86 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt. 
5.4.1. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) 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, 
b) wymiary ław. 
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, 

c) równość górnej powierzchni ław. 
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, 
d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 
100 m wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

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 górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonanie koryta pod ławę, 
• wykonanie ławy, 
• wykonanie podsypki. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 STWiORB DM 00.00.00 
„Wymagania ogólne” oraz niniejszej STWiORB. 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
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8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za jeden metr (m) ustawionego i odebranego krawężnika betonowego po dokonaniu odbioru 
wg punktu 8. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 
• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
• prace pomiarowe, 
• roboty przygotowawcze, 
• wykonanie wykopu pod ławę, 
• wykonanie szalunku pod ławę betonową, 
• wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, 
• przygotowanie, rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej grubości 5 

cm po zagęszczeniu, 
• ustawienie krawężników, 
• zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową, 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 

poza pas drogowy, 
• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
• prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie 

zaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
• oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu 
BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STWiORB 

 88 

 

 


