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ul. Bolesława Chrobrego 34 

47-150 Zdzieszowice 
 
 
 

Nazwy i kody robót budowlanych: 
1. Dział robót: 

- 45000000-7: Roboty budowlane 
2. Grupa robót budowlanych: 

- 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
3. Klasa robót budowlanych: 

- 45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
- 45112000-5: Roboty w zakresie usuwania gleby 
- 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
4. Kategoria robót budowlanych: 

- 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
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SPIS TREŚCI 
 
B-00   WYMAGANIA OGÓLNE        

D-01.01.01  ODTWORZENIE  TRASY I  PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

D-01.02.01   USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

D-01.02.04  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE       

D-04.01.01  KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA  

D-04.02.01        WARSTWY     ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE      

D-04.04.02        PODBUDOWA  Z  KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE   

D-05.03.23A  CHODNIKI I PLACE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ    

D-08.03.01       OBRZEŻA    BETONOWE 

D-09.01.01  ZIELEŃ DROGOWA 

D-17.01.02       ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY      
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B-00.  WYMAGANIA  OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 

 1.1 Przedmiot  STWiORB 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót dla zadania: Zagospodarowanie terenu parku  miejskiego w Zdzieszowicach małą 
architektur ą. Inwestor: Gmina Zdzieszowice. 

 1.2 Zakres stosowania STWiORB 
 Przedmiotowa specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi podstawę wykonywania robót, jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji 
oraz rozliczaniu robót budowlanych 

 1.3 Zakres robót objętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie wymagania ogólne i wspólne dla robót 
objętych  szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (STWiORB). 
Roboty, których dotyczą specyfikacje, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zadania objętego przetargiem. 

 1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w przedmiotowym opracowaniu są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 
Szczegółowy ogólny zbiór określeń w załączniku do STWiORB. 

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

 Przekazanie placu budowy 
Zamawiający, w terminach określonych w dokumentach umownych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację obiektu, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

  Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

  Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 
Dokumentację projektową, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek i 
zmian. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
STWiORB. Wielkości 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 być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub STWiORB i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia terenu placu budowy w okresie realizacja zadania 
do końcowego odbioru wykonanych robót. Koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy są wliczone w 
cenę umowną. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca obowiązany jest znać i stosować w trakcie trwania budowy i robót wszelkie niezbędne przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest: 
- utrzymywać teren budowy w zgodzie z przepisami w zakresie ochrony środowiska, 



Park w Zdzieszowicach 

 
 3

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska. 

 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca obowiązany jest przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej na budowie. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 
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. 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem. Zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w 
trakcie trwania budowy. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast zawiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca w trakcie prowadzonych robót obowiązany jest przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Należy dbać o personel, aby 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 dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Koszty związane z wymaganiami BHP nie podlegają zapłacie i są 
ujęte w cenie umownej. 

 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do budowy za 
okres od rozpoczęcia prac do dnia odbioru końcowego. 
 
2. MATERIAŁY 

 2.1 Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycząca zamawianych materiałów, 
ich aprobaty techniczne lub świadectwa badań oraz ewentualne próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w STWiORB w celu 
udokumentowania, że materiały spełniają wymagania STWiORB. 
Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe wg PN i aprobat  technicznych których mowa w 
STWiORB. 

 2.2 Przechowywanie i składowanie 
Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie materiałów w obrębie placu budowy. Do czasu ich 
wbudowania muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. TRANSPORT 

 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

 4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnym obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w 
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod grożbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, STWiORB. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli. 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru. 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 

 6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiORB. W przypadku, gdy nie zostały tam one 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
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ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów i źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i STWiORB. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 6.7 Certyfikacje i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1.Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o 
ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99). 
2.Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub, 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi STWiORB. 
3.Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 6.8 Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcą 
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z art. 45 ustawy PB spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy muszą być czytelne, dokonane techniką 
trwałą, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do 
dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 
Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. W załączniku 
nr 2 podano  w szczególności jakie wpisy należy dokonywać w dzienniku budowy. 
Książka obmiarów 
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
przedmiarach.   
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicz się ponadto: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokóły przekazania placu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokóły odbioru robót, 
- protokóły z narad i ustalenia, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy lub rozbiórki i jest dostępny dla osób 
upoważnionych. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub 
zniszczeniu. 
Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest 
odpowiedzialny kierownik budowy. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu budowy powoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora  nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem.Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w 
ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędna dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach. Jednostki 
obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiarów robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

 7.4 Wagi  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenie wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom STWiORB. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym odbiorom: 
1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiorowi częściowemu, 
3) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
4) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
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hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.  

 8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych eg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 8.4 Odbiór końcowy - ostateczny 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości i jakości 
oraz zgodności z dokumentacją projektową. Zakończenie prac oraz gotowość obiektu do odbioru końcowego 
stwierdza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Ostateczny odbiór nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa niżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 
W trakcie odbioru ostatecznego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 
projektowej i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg ustalonego wzoru 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie realizacji zadania oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe lub uzupełnione). 
3. Receptury i ustalenia technologiczne. 
4. Oryginalny dziennik budowy i książki obmiarów. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodne z STWiORB i PZJ. 
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokóły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń. 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
9. Kopię mapy  zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin ostatecznego 
odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się 
w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 9.1 Ustalenia ogólne 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 
- roboty pomocnicze, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i 
Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z póżniejszymi 
zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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D-01.01.01 ODTWORZENIE  TRASY I  PUNKTÓW   

                    WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot STWiORB 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem 
trasy drogowej i jej punktów wysokościowych dla zadania: Zagospodarowanie terenu parku  miejskiego w 
Zdzieszowicach małą architektur ą. Inwestor: Gmina Zdzieszowice. 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz 
położenia obiektów inżynierskich. 
1.3.1.  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów 
wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.3.2.  Wyznaczenie obiektów   

Wyznaczenie obiektów   obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wysokościowych, 
zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, 
podpory, punkty). 

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.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2.  Rodzaje materiałów 
 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 
0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 
średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 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 B-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2.  Sprzęt pomiarowy 
 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

− teodolity lub tachimetry, 
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− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
 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 B-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2.  Transport sprzętu i materiałów 
 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2.  Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 
koszt Zamawiającego. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o 
tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, 
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
 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 Inżyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

5.3.  Sprawdzenie wyznaczenia 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  50 m. 
 Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 
trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić 50 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
 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 trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze 
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należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
 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. 
 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4.  Odtworzenie osi trasy 
 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo 
innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych 
dróg. 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. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5.  Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 
na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych 
przez Inżyniera. 
 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 
wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać 
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 
kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

5.6.  Wyznaczenie położenia obiektów   
 Dla każdego z obiektów   należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

 Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w   punkcie 5.4. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2.  Kontrola jakości prac pomiarowych 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest ryczałt odtworzonej trasy w terenie i związanych z wyznaczeniem obiektów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2.  Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB B-00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest ujęta w koszcie robót  . 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
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. 
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D-01.02.01  USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot STWiORB 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew 
i krzewów dla zadania: Zagospodarowanie terenu parku  miejskiego w Zdzieszowicach małą architektur ą. 
Inwestor: Gmina Zdzieszowice. 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem 
drzew i krzewów. 
1.4.  Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2.  Sprzęt do usuwania drzew  
 Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew  należy stosować: 

− piły mechaniczne, 
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 
− spycharki, 
− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
          Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne”  
 pkt 4. 
4.2.  Transport pni i karpiny 
 Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 

 Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny 
być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2.  Zasady oczyszczania terenu z drzew 
 Roboty związane z usunięciem drzew  obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew , wywiezienie pni, 
karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu 
pozostałości po wykarczowaniu. Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w 
innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew . 
 Zgoda na prace związane z usunięciem drzew  powinna być uzyskana przez  Zamawiającego. 
 Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, 
ustalonym przez Inżyniera. W miejscach dokopów i tych 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, z wyjątkiem przypadków 
podanych w punkcie 5.3. 
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 Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być 
przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

5.3.  Usunięcie drzew i krzaków 
 Pnie drzew  znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem 
następujących przypadków: 
a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym 

miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo 
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm 
ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, 
nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie 
powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do 
budowy nasypów i zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo 
zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 
 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako 
materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 

5.4.  Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami 
STWiORB lub wskazaniami Inżyniera. 
 Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, 
to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości 
po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
 Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów 
bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających 
intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo 
spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być 
całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.  Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne 
względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał 
do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w 
miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym 
będzie możliwe dalsze spalanie. 
 Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli 
pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one 
układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa 
powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio 
wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami 
odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód 
powierzchniowych. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2.  Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
  
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew  jest: 
− dla drzew - sztuka, 
− dla krzaków - hektar. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 
pniach, przed ich zasypaniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
 Cena wykonania robót obejmuje: 

− wycięcie i wykarczowanie drzew , 
− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 

względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 
− koszty składowania, 
− zasypanie dołów, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Nie występują. 
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D-01.02.04   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot STWiORB 
  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania robót przygotowawczych i rozbiórkowych dla zadania: 
Zagospodarowanie terenu parku  miejskiego w Zdzieszowicach małą architektur ą. Inwestor: Gmina 
Zdzieszowice. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB. 
  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych STWiORB 
               Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w STWiORB „Wymagania ogólne"  pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne"  pkt 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót stanowią: 
· projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z 
późn. zmianami),  
· dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
· z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późn. zmianami), · dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 
producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
· protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
· dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIORB B-00 
„Wymagania ogólne"  pkt 2 
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
· oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
· deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 
· oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano 
za „regionalny wyrób budowlany", 
· termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
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· dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. 
2.3. Rodzaje materiałów 
2.3.1. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 
2.3.2. Podstawowe materiały budowlane 
_ bale iglaste obrzynane klasy III grubości 50 mm, 
_ drewno na stemple, 
_ klamry ciesielskie, 
_ gwoździe budowlane, 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień 
Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
2.5. Warunki przyj ęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
· są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
· są właściwie oznakowane i opakowane, 
· spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
· producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
2.6. Warunki przechowywania i składowania 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne" pkt 3 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Roboty można wykonać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zatwierdzonego przez 
inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne"  pkt 4 
4.2. Transport składowanie materiałów 
Do transportu materiałów oraz transportu technologicznego stosowane będą niżej podane środki transportowe: 
• samochód samowyładowczy 5-10 t, 
Załadunek i wyładunek oraz transport materiałów pochodzących z rozbiórki na miejskie wysypisko śmieci lub 
inne do tego celu przystosowane miejsce, musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Środki transportowe powinny być takie jak 
określono w specyfikacji. Stosowanie innych środków transportowych jest możliwe, o ile zostaną zatwierdzone 
przez Inżyniera. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne" pkt 5 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
· teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
· zdemontować istniejącą instalację odgromową oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe 
i demontażowe wykonywać ręcznie lub za pomocą narzędzi pneumatycznym. Materiał przeznaczony do 
ponownego wbudowania, poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniem. 
Gruz i materiały nie nadające się do ponownego użycia odwieść na wskazane przez Inżyniera miejsce wraz z 
ewentualnym kosztem ich utylizacji. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
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6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne"  pkt 6 
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 
Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem techniczno – 
organizacyjnym wykonania rozbiórek. Sprawdzeniu podlegają; 
1) Roboty rozbiórkowe 
_ prawidłowości zabezpieczeń budynku oraz terenu do niej przylegającego, 
_ zabezpieczeń rozbieranych elementów budynku, 
_ przestrzeganie bezpieczeństwa pracy w trakcie prowadzenia rozbiórek, 
_ prawidłowości wykonanej segregacji i oczyszczenia drewna konstrukcyjnego, 
_ prawidłowości zniszczenia odpadów po oczyszczeniu materiałów rozbiórkowych, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne" pkt 7 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 
użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania Robót, pomiędzy 
Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru. 
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania: 
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.2.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla 
robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne" pkt 8 
8.2. Odbiór robót 
Odbiory wykonanych rozbiórek każdego etapu powinny być dokonane przez Inżyniera 
i potwierdzone wpisami do dziennika budowy. 
Przy odbiorze zakończonych robót muszą być dostarczone niżej wymienione dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami które wystąpiły 
• w trakcie realizacji robót, 
• dziennik budowy, 
• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót, 
• protokoły częściowych odbiorów elementów robót (wykonanych rozbiórek), 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB B-00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne”. 
9.2. Zasady rozliczania i płatności 
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym 
określonym w umowie. Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w 
celu osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej Kontraktem 
korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. 

• roboty przygotowawcze, pomiary, 
• roboty rozbiórkowe, 
• transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów, 
• układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy, 
• koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, 
• koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, zawinionych przez 

wykonawców, 
• utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych, 
• czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych, 
• koszty składowania gruzu na wysypisku, 
• koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami, 
• koniecznych uzgodnień i pozwoleń, 
• związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Normy 
PN - 68/B - 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badanie przy odbiorze. 
PN - 75/D - 96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN - 71/B - 10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN - 68/B - 10020 Roboty murowe . Warunki i badania przy odbiorze 
PN - 6l/B - 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynk. cynkowej i cynowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN - 78/M - 82006 Podkładki stalowe. 
PN-85/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogólne. Oznaczenia podstawowych wielkości 
PN-85/B - 01011 Oznaczenia literowe w budownictwie. Konstrukcje budowlane. 
PN - 85/B - 01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące PN (EN-
PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem zmian i 
uzupełnień MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r. 
Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13 poz. 93). 
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D-04.01.01  KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I  
ZAGĘSZCZANIEM  PODŁO ŻA 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego dla zadania: Zagospodarowanie terenu 
parku  miejskiego w Zdzieszowicach małą architektur ą. Inwestor: Gmina Zdzieszowice.  
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWiORB jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 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 koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni chodnika i placów.  
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

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

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

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

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

  
 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa 
korpusu  Ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm  1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

  
0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 

5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie 
folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2.  Badania w czasie robót 
6.2.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m  
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi  
6 Ukształtowanie osi w 

planie *)  
co 25 m w osi  

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 100 m2 

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

 
6.2.2.  Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

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

6.2.3.  Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [4]. 

 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4.  Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5.  Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7.  Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%.  

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

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

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

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

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

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
10.2 Inne dokumenty 
Nie występują 
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D-04.02.01 WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw 
odsączających i odcinających   dla zadania: Zagospodarowanie terenu parku  miejskiego w Zdzieszowicach 
małą architektur ą. Inwestor: Gmina Zdzieszowice.  
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWiORB jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 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 warstwy odsączającej z piasku. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w STWIORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB B-00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
-    piaski. 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
 Kruszywa do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
≤

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

U
d

d
= ≥60

10

5
 

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
  Piasek stosowany do wykonywania warstwy odcinającej powinien spełniać wymagania normy PN-EN 

13043:2004 [3] dla gatunku 1 i 2. 
2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Składowanie kruszywa 
 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio 
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w 
miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej z piasku powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-      pojazdów do transportu, 
-      równiarek, 
-     walców statycznych, 
-     płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsączającej o grubości powyżej 20 
cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać kilkuwarstwowo przy czym każda z warstw nie powinna 
przekraczać grubości 20 cm po zagęszczeniu. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić 
po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców podsypka powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [6]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 
na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-
64/8931-02 [4]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
-20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej 
 Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 
leżącej warstwy nawierzchni. 
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 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
podsypki z piasku podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej 
Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań 
i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m  
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi  
6 Ukształtowanie osi w planie 

*) 
co 25 m w osi  

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 100 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 200 m2 

8 Zagęszczenie,  wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 100 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
6.3.2. Szerokość warstwy 
 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
6.3.3. Równość warstwy 
 Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [5]. 
 Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne podsypki na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.3.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [6] nie powinien być 
mniejszy od 1. 
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 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02 [4], nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsączającej z piasku. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 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. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej z piasku obejmuje: 
-    prace pomiarowe, 
-    dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 
      określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
-    wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
-    zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
-   przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
-   utrzymanie warstwy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2. Inne dokumenty 
7.      Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   geotekstyliów, 
IBDiM, Warszawa 1986. 
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D-04.04.02 PODBUDOWA  Z  KRUSZYW STABILIZOWANYCH 
MECHANICZNIE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWIORB 
 Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB)  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie dla zadania: Zagospodarowanie terenu parku  
miejskiego w Zdzieszowicach małą architektur ą. Inwestor: Gmina Zdzieszowice. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
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 w określonych proporcjach 
1.4.2.  Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, 
jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości. 
Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają, że nie jest wymaganie badanie danej cechy. 
1.4.3 Partia - wielkość produkcj, wielkość dostawy, dostawę dzielono (np. ładunek wagonowy, ładunek 
samochodu ciężarowego, ładunek barki) lub hałdę, która została wyprodukowana w okresie wystepowania 
jednakowych warunków. Przy ciągłym procesie produkcyjnym, jako partię należy przyjmować ilość 
wyprodukowaną w ustalonym czasie. 
1.4.4. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni służącą do przenoszenia obciążeń z ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składac się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy mogą 
byćwykonywane w kilku warstwach technologicznych. W przypadku wzmacniania, konstrukcje istniejące 
nawierzchni uważa się za podbudowę. 
1.4.5. Podbudowa pomocnicza – warstwa, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy 
zasadniczej na warstwę podłoża. . Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku warstw o róznych 
właściwościach. 
1.4.6. Podbudowa zadsadniczna - warstwa, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na 
warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże. 
1.4.7. Zakładowa kontrola Produkcji (ZKP) – stała wewnetrzna kontrola produkcji wykonywana przez 
Producenta, podczas której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przeyjete przez Producenta 
powinny zostać przez niego udokumentowane w usystematyzowany sposób w fornir zapisanej polityki i 
procedur. 
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Stosowane skróty i skrótowce 
1.5.1. WT – Wytyczne Techniczne, 
1.5.2. PZJ – Program/Plna Zapewnienia Jakości, 
1.5.3. ZKP – zakładowa kontrola produkcji, 
1.5.4. CBR – kalifornijski wskaźnik nocności, w procentach (%), 
1.5.5. SDV: obszar uziarnienia, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana 
przez dostawcę/producenta, 
1.5.6. k- współczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004, 
1.5.7. D15 – wymiar boku oczka sita w milimetrach, prez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której 
jest wykonana warstwa podbudowy lub warstwa ulepszonego podłoża, 
1.5.8. d85 – wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podłoża, 
1.5.9. d50 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podłoża, 
1.5.10. O90 – umowna średnica porów geowłókniny lub geotkaniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 
(podłoża) zatrzymującego się na  geowłókninie/geotkaninie w ilości 90% (m/m); wartośc parametru O90 
powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M. 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Wymagania wobec kruszyw oparte są na klasyfikacji zgodnie z normą PN-EN 13242. 
Do wytwarzania mieszanki kruszyw niezwiązanych, przeznaczonej do wykonywania warstwy podbudowy w 
konstrukcjach nawierzchni, należy stosowac kruszywo naturalne lub sztuczne.  
2.3. Wymagania dla materiałów 
 Wymagania wobe kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwiązanych do warstw 
podbudowy przedstawia tablica 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy 
Rozdział w PN-
EN 13242:2004 

Właściwość Wymagania wobec kruszywa do 
mieszanek niezwiązanych 
przeznaczonych do podbudowy: 

pomocniczej zasadniczej 
4.1-4.2 Zastaw sit # mm 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 

31,5; 45; 63; 90 (zestaw podstawowy 
plus zestaw 1) 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC85/15, 
GF80, 
GA75 

GC80/20, 
GF85, 
GA85 

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

GTCNR GTC20/15 

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

GTFNR, 
GTANR 

GTF10, 
GTA20 

4.4 Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 
a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości 
lub  
b) maksymalne wartosi wskaźnika kształtu 

 
FINR 

 
SINR 

 
FI50 

 
SI55 

4.5 Kategorie procentowych zawartości ziaren o 
powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz 
ziaren całkowice zaokraglonyh w kruszywie 
grubym wg PN-EN 933-5 

 
CNR 

 
C90/3 

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

F Deklarowana 

b) w kruszywie drobnym*  F Deklarowana 
4.7 Jakość pyłów Właściowść nie jest badana na 

pojedynczych frakcjach, a tylko w 
mieszankach 

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

LA50 LA40 

5.5 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7,8 
lub 9 (w zależności od frakcji) 

WcmNR 
WA242

***)  
6.4.2.1 Stałość objętości żuzla stalowniczego wg PN-EN 

1744-1:1998, rozdział 19.3  
V5 

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p. 19.1 

Brak rozpadu 

6.4.2.3 Rozpad żelazowy w żużlu wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p. 19.2 

Brak rozpadu 

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

Brak substancji szkodliwych w stosunku 
do środowiska wg odrębnych przepsów 

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak zadnych ciał obcych takich jak 
drewno, szkło i plastik, mogących 

pogorszyć wyrób koncowy 
7.2 Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg 

PN-EN 1097-2 
SBLA 

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

F4 

Załącznik C Skład materiałowy Deklarowany przez prodcenta 
Załącznik C, 
podrozdział C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 

76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w 
źródłach kruszywa pochodzenia 
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mineralnego. jednak w odniesieniu do 
kruszyw sztucznych i odpadowych 

należy badać czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza wartości 

dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów 

*) łaczna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w krzywych granicznych, rys. 1 lub 2, 
**)  do warstw podbudów zasadniczych na drogach  wymaga się aby dostarczana na budowe mieszanka kruszyw 
spełniała wymagania wobec odporności na rozdrabnianie LA≤35 (patrz tabela 2), 
***)  W przypadku gdy wymagane nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoochronnośc wg punk. 7.3.3ww tablicy 
****)  Badanie uwarunkowane uzyskaną kategorią nasiakliwości 
W mieszankach, które są wyprodukowane z róznych kruszyw, każdy ze składników powinien spełniać 
wymagania z tablicy 1. W przypadku uzasadnionych pozytywnymi, udokumentowanymi wynikami 
dotychczasowych zastosowań, dopuszcza się odstępstwa od tych wymagań, o ile mieszanka kruszyw po 5 
krotnym zagęszczaniu metodą Proctora spełnia wszystkie wymagania tablicy 2. 
2.4. Wymagania wobec wody do zraszania 
 Do zraszania kruszywa należy stosowac wodę nie zawierajacą składników wpływających szkodliwie na 
mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zageszczenie mieszanki niezwiązanej. 
2.5. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do warstwy podbudowy 
2.5.1. Postanowienia ogólne 
2.5.1.1.  Wartości graniczne i tolerancje 
 Podane w dalszej części wartości graniczne i tolerancje zawierają nie tylko rozrzut wynikający z 
pobierania i dzielenia próbek, lecz także przedzial ufności (precezja w porównywalnych warunkach) jak również 
nierównomierność warunków wykonawczych, o ile w wypadkach odosobnionych żadne inne uregulowanie nie 
wystapi.  
2.5.1.2. Mieszanki kruszyw 
 Mieszanki kruszyw powinny być produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie 
jednakowych właściwości i spełniały wymagania tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny być 
jednorodnie wymieszane i charakteryzowac się równomierną wilgotnością. 
2.5.2 Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwiązanych przeznaczonych do warstwy podbudowy 
pomocniczej lub zasadniczej 
2.5.2.1. Postanowienia ogólne 
 Do warstwy podbudowy z mieszanek kruszyw niezwiązanych należy stosowac mieszanki 0/31,5 
wytwarzane w centralnych wytwórniach zapewniających jednorodność i ciągłość uziarnienia zgodnie z WT, 
zlokalizowanych możliwie blisko miejsca ich wbudowania, aby zminimalizować rozsegregowywanie się 
mieszanke w czasie transportu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie mieszanek kruszyw 
wyprodukowanych w zakładach produkcji zlokalizowanych w odległych miastach, pod warunkiem, że w trakcie 
załadunku tych mieszanek do środków transportu, a także w trakcje transportu i ich rozładunku oraz 
wbudowywania w warstwę zostaną zastosowane odpowiednie środki zaradcze, które zapobiegną 
rozsegregowaniu się mieszanki kruszyw. W przypadku stwierdzonego rozsegregowania mieszanki należy ją 
ponownie wymieszać, aby jej uziarnienia było zgodnie z deklarowanym przez dostawcę/producenta. 
Wbudowana mieszanka powinna mieć odpowiednią wilgotność, zblizoną do wilgotności optymalnej.  
2.5.2.2. Wymagania wobec mieszanek z kruszyw niezwiązanych do warstw podbudowy. 
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek z kruszyw niezwiązanych do warstw podbudowy 
Rozdział w PN-EN 
13285:2004 

Właściwość Wymagania wobec mieszanek 
kruszyw niezwiązanych 

przeznaczonych do podbudowy 

Badania wg 

pomocniczej zasadniczej 
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 PN-EN 933-1 
4.3.2 Maksymalna zawartośc pyłów: 

kategoria UF 
UF12 UF9 PN-EN 933-1 

4.3.2 Minimalna zawartośc pyłów: 
kategoria LF 

LFNR LFNR PN-EN 933-1 

4.3.3 Zawartość nadziarna: kategoria 
OC 

OC90 PN-EN 933-1 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa 
uziarnienia wg 

rys. 1 

Krzywa 
uziarnienia wg 

rys. 2 

 

4.4.2 Wymagania wobec 
jednorodności uziarnienia 
poszczególnych partii – 
porównanie z deklarowaną 

Wg tab. 3  
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przez prodcenta wartością (S) 
4.4.2 Wymagania wobe ciągłości 

uziarnienia na sitach 
kontrolnych – różnice w 
przesiewach podczas badań 
kontrolnych produkowanych 
mieszanek 

Wg tab. 4  

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

40 45 PN-EN 933-8 

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

LA40 LA35 PN-EN 1097-2 

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

CNR C90/3  

 Mrozoodporność (dotyczy 
frakcji kruszywa 8/16 odcianej 
z mieszanki) 

F4 PN-EN 1367-1 

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

≥80 - PN-EN 13286-
47 

 Wartość CBR po zagęszczeniu 
do wskaźnika zageszczenia 
IS=1,03 i moczeniu w wodzie 
96 h, co najmniej 

- ≥120 PN-EN 13286-
47 

 Zawartość wody w mieszance zagęszczonej, %(m/m) wilgotności optymalnej wg 
metody Proctora 80-110 

4.5 Inne echy środkowiskowe Większość substancji niebezpiecznych określonych 
w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 

wystepuje w źródłach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw 

sztucznych  i odpadowych należy badać czy 
zawartość substancji niebezpiecznych nie 

przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów. 

 
*) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać po pięciokrotnym zageszczeniu matodą Proctora 
Uwaga: Jeżeli mieszanka do podbudowy niezwiązanej nie pochodzi z mieszania kruszyw drobnych i grubych a 
powstaje w jednym ciagu technologicznym w czasie kruszenia, kruszywo grube odsiane z tej mieszanki powinno 
spełniać wybrane parametry z tabl. 1, których nie ma w tabl.2. 
2.3.2.3. Uziarnienie mieszanki 
 Określone wg PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy 
pomocniczej powinny spełniać wymagania przedstawione na rys. 1, a do warstw podbudowy zasadniczej na rys. 
2. Jako wymagane obowiązują wymienione wartości liczbowe krzywej SDV na tych rysunkach. 
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Rys. 1. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej 

 

 
 

Rys. 2. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej 
 
Oprócz wymagań podanych na rys. od 1 do 2 , wymaga się, aby 90% uziarnień mieszanek w ramach ZKP w 
okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tabliach 3 i 4, aby zapewnić jednorodność i 
ciągłość uziarnienia mieszanek. 
Tablica 3. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowaną 
przez producenta wartością (S). 
 
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   
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Wymagania dotyczące produkowanej i dostarczanej mieszanki kruszywa na budowę. 
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich 
krzywych uziarnienia (1 lub 2) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji podanych w tablicy 3, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 
4. 
Tablica 4. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas 
badań kontrolnych produkowanych mieszanek. 
Miesz
anka 

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 
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. mi

n. 
m
ax
. 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

 
3. SPRZĘT 
 Wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D. M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.1.Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z mieszanek kruszyw niezwiązanych powinnie 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarek do wytwarzania mieszanki wyposażonych w urządzenia dozujące wodę, (jeśli wykonawca jest 
jednoczesnie producentem mieszanki kruszyw). Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej 
mieszanki, spełniającej wymagania rozdziału 2, o wilgotności optymalnej, 
równiarek, albo układarek do rozkladnia mieszanki, 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trucno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lun małe walce wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 
 Wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.1. Transport kruszyw i mieszanek kruszyw niezwiązanych 
 Kruszywo oraz mieszanki kruszyw nieziązanych można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
najlepiej samowyładowczymi, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi materiałami, rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB  B-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod podbudowę powinno być nośne (wtórny moduł odkształcenia ≥120 MPa, równe, dobrze 
odwodnione i wyprofilowane zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 
 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikalnie drobnych cząstek gruntu 
do podbudowy. 
Warunek przenikania należy spełnić wzorem: 
 

d

D

85

15   ≤  5 (1) 

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

   
O

d

90

50   ≤  1,2  (2) 

 
 
w którym: 
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d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża,   w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 

geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy 
nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z 
więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 113286-2. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 
20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W 
przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. 
5.4. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
5.5. Ocena zgodności i zakładowa kontrola produkcji mieszanek kruszyw niezwiązanych przeznaczonych 
do podbudowy 
5.5.1. System oceny zgodności 
 Przy wytwarzaniu/produkcji mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do wykonywania konstrukcji 
nawierzchni dróg należy stosować system oeny zgodności 4. 
 5.5.2. Kontrola procesu produkcyjnego 
Pobieranie próbek 
  Pobieranie próbek i ich przygotowanie do badań powinno być zgodne z PN-EN 13286-1. 
Zakładowa kontrola produkcji 
 Producent musi prowadzić zakładową kontrolę prodkcj (ZKP), aby zapewnić , że wyrób spełnia 
wymagania WT. 
Gęstość szkieletu mieszanki 
 W ramach ZKP Producent mieszanki powinien określić gęstość szkieletu i optymalną zawartość wody 
w badaniu Proctora wg PN-EN 13286-2. 
Po pięciokrotnym badaniu Proctora uziarnienie pobranej próbki musi spełnić tolerancje podane w tablicy 3 w 
stosunku do zadeklarowanej przez producenta wartosi (S) na każdym sicie. Zawartość pyłów w próbce nie 
powinna być większa od maksymalnej zawartości pyłów podanej w tablicy 2 (kategoria UF9 lub UF12). 
5.5.3. Opis i oznaczenia  
 Mieszanki kruszywa musza by identyfikowalne przez następujące informaje: 
a) powałanie na WT I PN-EN 13285, 
b) źródło i producent – jeśli materiał został przemieszczony, powinno być podane zarówno źródło jak i 
lokalizacja składowiska, 
c) wymiar górnego sita (D), 
d) rodzaje kruszywa zawartego w mieszance, 
e) gęstość szkieletu mieszanki i wilgotność optymalna.  
5.5.4. Oznakowanie 

Dokument dostawy powinien zawierać , co najmniej następujące dane:  
a) oznaczenie wg asortymentu, 
b) datę wysyłki i pochodzenie, 
c) wielkość dostawy, 
d) kolejny numer dokumentu dostawy. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić badania kruszyw  do produkcji  
mieszanek lub badania gotowych mieszanek przeznaczonych do wbudowania Inspektorowi w celu akceptacji 
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2 oraz WT. Można 
wykorzystać badania prowadzone prze Producenta mieszanek w ramach ZKP. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Minimalną częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z mieszanek kruszyw 
niezwiązanych podano w tablicy 5. 
Tablica 5. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z mieszanek kruszyw niezwiązanych 
L.p. Wyszczególnienie badań Częstość badań 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
długość odcinka 
przypadajaa na 1 
badanie (jezdnia) 

Maksymalna 
powierzchnia 

przypadajaca na 1 
badanie 

1 Uziarnienie mieszanki i 
wilgotności 

1 50 mb 100m2 

2 Zagęszczenie i nośność 
(wskaźnik odkształcenia, 

moduł odkształcenia) 

2 50 mb 100 m2 

3 Badanie właściwości 
kruszywa zgodnie z 

tablicą 2 

Przy każdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niż 1 badanie pełne 
na 6 miesiecy wykonywania warstwy z jednego rodzaju 
kruszywa (źródła) 

 
Uwaga: Jeśli dostawca/ producent mieszanek ma wdrozony certyfikowany system zakładowej kontroli 
produkcji, to wykonawca może wykorzystać wyniki badań kontrolnych otrzymywane od tego 
dostawcy/producenta.  
6.3.1.1 Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno mieścić się pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi na rys. 1 lub 2 
w granicach dopuszczalnych zgodnie z tablicą 3.  
6.3.1.2 Wilgotność mieszanki 
 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, 
zgodnie z PN-EN 13286-1 i 2 z tolerancją +10%, -20%. 
Wilgotność należy określić wg PN-EN 13286-45. 
6.3.1.3 Zagęszczanie i nośność podbudowy 
 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia (podbudowa pomocnicza: IS=1,0, a podbudowa zasadnicza IS≥1,03 wg metody Proctora). 
Nośność warstwy należy badaćmetodą obciążeń płytowych. 
  W przypadku kontroli zagęszczenia przez określenie wskaźnika Io pomiar należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i  ” – cz. 2 pkt 
2.4.4. 
 Wielkość E2 dla podbudowy pomocniczej nie powinna być mniejsza niż 150MPa (E1 nie mniej niż 
80MPa) a dla podbudowy zasadniczej nie mniejszy niż 180MPa ( E1 nie mniej niż 100MPa). Wskaźnik 
odkształcenia I0 nie powinien być większy niż 2,2. Wskaźnik odkształcenia I0 dla drogi tymczasowej nie 
powinien być większy niż 2,2. 
 Za zgodą Inspektora Nadzoru można przeprowadzić pomiary nośności warstwy metodą ugięć (badanie 
alternatywne do metody obciążeń płytowych). Przy ociążeniu 40KN maksymalne ugiecie sprężyste pod kołem 
nie może przekroczyć: 
- na podbudowie pomocniczej 1,25mm 
- na podbudowie zasadniczej 1,10mm. 
6.3.1.4. Właściwości kruszywa 
 Badania kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek kruszyw, rowadzone przez producenta 
mieszanek w pobliżu miejsca ich wbudowania, powinny obejmować ocenę wszystkich właściowśći określonych 
w tablicy 1, z częstością wynikającą z planu zapewnienia jakości (PZJ) producenta mieszanki i PN-EN 
13242:2004. Wyniki kontrolnych badań kruszyw przeznaczonych do mieszanek niezwiązanych, uzyskiwane 
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przez producenta kruszyw, mogą być uznane za wiarygodne jeśli na zakładzie produkującym kruszywa jest 
wdrożony i funkcjonuje certyfikowany system oceny zgodności spełniający wymagania PN-EN 13242. 
 Jeżeli jest konieczne pobieranie próbek kruszyw do badań kontrolnych, to Wykonawca powinien 
powiadomić Inspektora o tym fakcie z wyprzedzeniem umożliwiającym obecność Inspektora Nadzoru przy tej 
czynności. 
Badanai mieszanki do podbudowy niezwiązanej na zgodnośc z właściwościami tablicy 2 powinny być 
przeprowadzone raz na 6 miesiecy produkcji. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy  10 razy  
2 Równość podłużna co 20 m łatą  
3 Równość poprzeczna 10 razy  
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy  
5 Rzędne wysokościowe co 50 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 50 m 
7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 100 m2 

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

6.4.2. Szerokość podbudowy  
 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy  
 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  
z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy  
 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy  
 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę 
przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. 



Park w Zdzieszowicach 

 
 37 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zamikajacych i ulegajacych zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi gwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegajacych 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 ulegajacych zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postepu robót. 
 Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
 Gotowość danej części robót do odbior zgłasza Wykonawca wpise do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzany bezzwłocznie , nie później 
jednak niż w ciagu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie   
Inspektora Nadzoru. 
 jakość i ilość robót ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokmantów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbióru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
 Całkowice zakończenie robót oraz gotowść do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjecia dokumentów, o których mowa w pkt. 
8.4.2.  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektowa oarz STWiORB. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających u ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. 
 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na echy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń , oceniająć pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.   
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8.4.2. Dokumenty do odbióru ostatecznego robót 
 Podstawoym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
całości robót objętych kontraktem , sprzadzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbior ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowac następujące dokumenty; 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy, 
- STWiORB (podstawowe z dokumentów umowu i Ew. uzupełniające lub zmienione), 
- recepty i ustalenie technologiczne, 
- dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- rozliczenie materiałów – komplet listów przewozowych dokumentujące dostarczenie wszystkich materiałów 
składowych zgodnych z wymaganiami STWiORB, w ilości zgodniej z obmiarem i receptą oraz dostarczonych w 
rzeczywiste miejsce zastosowania, 
- deklaracje zgodności wbudowanych mieszanek lub dokumenty towarzyszące dostawom , 
- opinię technologiczną sporzadzoną na podstawie wszelkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną interpretację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wynik geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
 W przypaku , gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.   
8.5. Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunieciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w pkt. 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− przygotowanie materiałów/mieszanek  i sprzętu na miejsce wbudowania,, 
− wykonanie odcinka próbnego, 
− wykonanie wastwy podbudowy, 
− przeprowadzenie pomiarów, obmiarów  i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót, 
− odiezienie sprzętu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 

  1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

  2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane -- Specyfikacja  
  3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
  4. PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Część 5: Wyposażenie 

podstawowe i wzorcowanie 
  5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego 
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-- Metoda przesiewania 
  6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie kształtu ziarn za 

pomocą wskaźnika płaskości 
  7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziarn -- Wskaźnik kształtu 
  8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie procentowej 

zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych 

  9. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 9: Ocena zawartości 
drobnych cząstek -- Badanie błękitem metylenowym 

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie 
odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

15. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

16. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych -- Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania 

17. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna 
18. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 3: Przygotowanie 

wyciągów przez wymywanie kruszyw 
19. PN-ISO 565 Sita kontrolne -- Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka 

perforowana elektrochemicznie -- Wymiary nominalne oczek 
20. PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 1: 

Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gęstości i wilgotności -- 
Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek 

21. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 2: Metody 
określania gęstości i zawartości wody -- Zagęszczanie metodą Proctora 

22. PN-EN 13286-46 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 46: Metoda 
oznaczania wskaźnika wilgotności 

23. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 47: Metoda 
badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego 
wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego 

   
24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
10.2. Inne Dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – Warszawa 1997. 
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i  - cz. 2 IBDIM Warszawa 1998. 
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D-05.03.23A  CHODNIKI I PLACE Z BRUKOWEJ KOSTKI 
BETONOWEJ  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej dla zadania: 
Zagospodarowanie terenu parku  miejskiego w Zdzieszowicach małą architektur ą. Inwestor: Gmina 
Zdzieszowice. 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (STWIORB) stanowią część Dokumentów Przetargowych 
i Kontraktowych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w p. 1.1 niniejszej specyfikacji. 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem chodników i placy z brukowej kostki betonowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami i z definicjami podanymi w STWIORB B-00„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB B-00„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWIORB B-
00„Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Kostka brukowa 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, 
ulic, chodników itp. określa norma PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w normie PN-EN 1338 do stosowania na 

zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 
 

L
p. 

Cecha 

Metoda 
pomiaru 

wg 
załącznika 

normy 

Wymaganie 

1 2 3 4 
1. Kształt i wymiary 

1.1. Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów 
kostki grubości: 
< 100 mm 
≥ 100 mm 

C Długość Szerokość Grubość 
 
 ± 2 ± 2 ± 3 
 ± 3 ± 3 ± 4 

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

1.2. 
 

Maksymalne dopuszczalne różnice 
pomiędzy pomiarami dwóch 
przekątnych prostokątnej kostki, 
której długość przekątnych 
przekracza 300 mm  

C 
 

Klasa Znakowanie Maksymalna różnica 
mm 

1 
 

J 
 

5 
 

2 K 3 

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

C Maksymalna (w mm) 
 
 wypukłość wklęsłość 
 1,5 1,0 
 2,0 1,5 
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2. Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1. Odporność na 

zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających (wg 
klasy 3, oznaczenie D) 

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

2.2. Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

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

2.3. Odporność na warunki 
atmosferyczne – nasiąkliwość 

E Żadna z kostek nie powinna mieć nasiąkliwości 
większej niż 6% dla klasy 2 ( B ) 

2.4. Odporność na ścieranie  G i H Pomiar wykonany na tarczy 
  
kla
sy 
 

oznac
zenie 
 

szerokiej ściernej, 
wg zał. G  
normy – badanie 
podstawowe 

Böhmego, wg zał. 
H normy – badanie 
alternatywne 

1 F Nie określa się Nie określa się 
3 H ≤ 23 mm ≤ 20000 mm3/5000 

mm2 
4 I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 

mm2 
2.5. Odporność na 

poślizg/poślizgnięcie 
I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana 

lub polerowana  w celu uzyskania bardzo gładkiej 
powierzchni – zadowalająca odporność  

b) jeśli wyj ątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgniecie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg 
zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania 
tarcia) 

3. Aspekty wizualne 
3.1. Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys 

i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 

dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2. 
 
 
 

3.3. 

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

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane 
z próbka 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 

W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na 
nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą) wymagania wobec kostki należy 
odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN·1338 . 

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 
wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może: odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków 
stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek 
kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia sadz i barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawiać się na powierzchni kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
Kostki brukowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 1 i w tablicy 2. 
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie – klasa 3 ( D ) 
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu - wg tabeli j.w. 
Nasiąkliwość – klasa  2 ( B ) 
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Odporność na ścieranie – klasa 3 ( H ) 
Odporność na poślizg/poślizgnięcie –  wg tabeli j.w. 
Pozostałe parametry czyli kształt i wymiary oraz aspekty wizualne powinny odpowiadać wymaganiom wg tabeli 
j.w.  
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 
197-1:2002 [4]. 
2.3.2.  Kruszywo do betonu 
 Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-EN 12620:2004 [3]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB B-00„Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika, wysepki i ścieżki z kostki brukowej 
 Małe powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 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. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB B-00„Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB B-00„Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Koryto pod chodnik, wysepkę i ścieżkę 
 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 1,00 według 
normalnej metody Proctora. 
5.3. Podsypka 
 Podsypkę należy wykonać z kruszyny kamiennej 0/5 gr. 5 cm zgodnie z dokumentacją projektową.  
  Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
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 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
 Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Po wypełnieniu spoin piaskiem nawierzchnia nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytkowania. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB B-00„Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobatę techniczną. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
STWIORB. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
−      głębokości koryta:  

−      o szerokości do 3 m:  ± 1 cm,  
−      o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

−      szerokości koryta: ± 5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej STWIORB.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych  polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej 
STWIORB: 
−      pomierzenie szerokości spoin, 
−      sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
−      sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej nawierzchni 
6.4.1.  Sprawdzenie równości nawierzchni 
 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 2,0 m2 
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 20 m chodnika i ścieżki. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 
± 3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 2,0 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą 
± 0,3%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB B-00„Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB B-00„Wymagania ogólne” pkt 8. 
 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. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
−      wykonana podsypka. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB B-00„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
−      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− przygotowanie podłoża, 
−      wykonanie podsypki, 
−      ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
−      przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 14157:2005 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły 
3. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. 
7. 

BN-68/8931-01 
PN-EN 1338 

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
Betonowa kostka brukowa 

10.2. Inne dokumenty 
 Nie występują. 
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D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego dla zadania: 
Zagospodarowanie terenu parku  miejskiego w Zdzieszowicach małą architektur ą. Inwestor: Gmina 
Zdzieszowice. 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (STWIORB) stanowią część Dokumentów Przetargowych 
i Kontraktowych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w p. 1.1 niniejszej specyfikacji. 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
betonowego obrzeża chodnikowego 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, na ławie betonowej z 
oporem. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w STWIORB B-00 „Wymagania ogólne”pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIORB B-00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu podano w PN-EN 13369.  
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
−      obrzeża jednowarstwowe odpowiadające wymaganiom niniejszej STWiORB. 
−      materiały do wykonania ław pod obrzeża, 
−      cement wg PN-EN 197-1:2002, 
−      piasek do podsypki cementowo-piaskowej wg PN-EN 12620:2004. 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - kształt 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży (wg BN-80/6775-04/04): 
− obrzeże niskie - On, 
− obrzeże wysokie - Ow.  
 
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży betonowych 

 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
 Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r 

Ow 100 8 30 3 
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2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Lp. Cecha Załącznik Wymagania 
1 Wartości dopuszczalnych 

odchyłek od wymiarów 
nominalnych, z dokładnością do 
milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm 

2 Dopuszczalne odchyłki od 
płaskości i prostoliniowości, dla 
długości pomiarowej 
300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C  
 
 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu (odprysków), o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Wymagania w zakresie cech fizycznych i mechanicznych 
Wymaga się , aby obrzeże spełniało wymagania PN-EN 1340 w zakresie: 

1) Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających: klasa 3; 
2) Nasiąkliwość: klasa 2 (nasiąkliwość < 6% wg zał.E);  
3) Odporność na ścieranie: klasa 3 (badanie wzorcowe wg zał.G, badanie alternatywne wg. zał.H); 

Wytrzymałość na zginanie  
 2.4.4. Składowanie 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość 
obrzeża. 
2.4.5. Beton i jego składniki 
2.4.5.1. Beton do produkcji obrzeży 
 Do produkcji obrzeży należy stosować beton wg PN-EN 206-1, klasy C25/30.  
 Ponadto, beton użyty do produkcji obrzeży powinien charakteryzować się: 
−      nasiąkliwością, nie większą niż 5,0% wg PN-88/B-06250:1988 
−      mrozoodpornością o stopniu mrozoodporności co najmniej F 150 wg PN-B-06250:1988 
2.4.5.2.  Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 42,5 lub „32,5” wg PN-EN 197-1. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
2.4.5.3. Kruszywo 
 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004, przy czym właściwości kruszywa 
grubego powinny odpowiadać marce wg PN-B-06712:1986 nie niższej niż zastosowana klasa betonu.. 
 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów. 
2.4.5.4. Woda 
 Woda (pitna wodociągowa, naturalna powierzchniowa, ze źródeł podziemnych) powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 1008:2004. Woda pitna wodociągowa nie wymaga badań laboratoryjnych. 
2.5. Materiały na ławę 
 Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować beton wg PN-EN 206-1 klasy C16/20, którego 
składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktów 2.4.5.2; 2.4.5.3; 2.4.5.4  niniejszej STWIORB. 
2.6. Materiały na podsypkę i do zaprawy 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową oraz do zaprawy cementowo-piaskowej powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1. 
 Woda powinna być zgodna z pkt.2.4.4.4. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport obrzeży betonowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto należy wykonać zgodnie z STWIORB D-04.01.01. 
5.3. Wykonanie ław 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z dokumentację projektową i BN-64/8845-02. 
5.3.1. Ława betonowa 
 Ławy betonowe zwykłe oraz ławy betonowe z oporem należy wykonywać w szalowaniu. Beton 
rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubości 3 cm w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu 
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 3 mm. Należy wypełnić je zaprawą cementową. Spoiny 
przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a)    ławy betonowej oraz podsypki cementowo-piaskowej zgodnie z pkt. 5 
b)     ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 
odchyleniach: 
−      linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 20 m długości obrzeża, 
−      niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 20 m długości obrzeża, 
−      wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 
spoiny na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego wraz z 
wykonaniem ławy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 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. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
−      wykonana ława, 
−      wykonana podsypka. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena ustawienia 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
−      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−      dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
−      wykonanie szalunku, 
−      wykonanie ławy, 
−      rozścielenie i ubicie podsypki, 
−      ustawienie obrzeża, 
−      wypełnienie spoin, 
−      obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
−      wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły 
3. PN-EN 12620:2004 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka 
6. PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
7. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

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

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
11. PN-EN 1008:2004 Woda do betonów i zapraw 
12. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
13. PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe Wymagania i metody badań 
14. PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
15. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 
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D-09.01.01  ZIELEŃ DROGOWA 
  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i 
pielęgnacją zieleni drogowej dla zadania: Zagospodarowanie terenu parku  miejskiego w Zdzieszowicach 
małą architektur ą. Inwestor: Gmina Zdzieszowice. 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
− zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach, 
− sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach, 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 
od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB B-00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Ziemia urodzajna 
 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach 

nie przekraczających 2 m wysokości, 
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
2.3. Ziemia kompostowa 
 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na 
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i 
wskaźników jakości kompostu. 
 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami 
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
 Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako 
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
  Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 
osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej 
może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez 
zmieszanie kompostu z glebą. 
2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 
2.4.1. Drzewa i krzewy 
 Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie 
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, 
numer normy. 
 Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
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− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne korzenie drobne, 
− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być 

prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
− pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form 

kulistych, 
− pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
− przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
− blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na 

przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 
 Wady niedopuszczalne: 
− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
− ślady żerowania szkodników, 
− oznaki chorobowe, 
− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
− martwice i pęknięcia kory, 
− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
− dwupędowe korony drzew formy piennej, 
− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
2.4. Nasiona traw 
 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 
wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
2.5. Nawozy mineralne 
 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 
 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
− pił mechanicznych i ręcznych, 
− drabin, 
− podnośników hydraulicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
 Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też 
nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej 
lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w 
pojemnikach. 
 Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce 
przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu 
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Trawniki 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów 

lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się             2 do 3 cm nad 

terenem, 
− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że STWIORB 

przewiduje inaczej, 
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że STWIORB przewiduje inaczej, 
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w STWIORB. 
5.2.2. Pielęgnacja trawników 
 Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października), 

− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 
czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu 
należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie  6 miesięcy od założenia trawnika. 

 Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach 
roku: 
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
5.3. Drzewa i krzewy 
5.3.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
− pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
− miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
− dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione 

ziemią urodzajną, 
− roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub 

płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
− korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
− przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 
− korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 
− drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 
− wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 
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− palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu 
 Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 
− podlewaniu, 
− odchwaszczaniu, 
− nawożeniu, 
− usuwaniu odrostów korzeniowych, 
− poprawianiu misek, 
− okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
− rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
− wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
− wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
− przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
5.3.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 
 Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno 
uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 
− sposób wzrostu, 
− rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
− konstrukcję korony. 
 Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich jako 
jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. 
 W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 
a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew rosnących 

na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się 
gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami; 

b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg; 
c) cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym systemem 

korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie 
prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu 
korzeniowego od 20 do 50% gałęzi; 

d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane 
zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach 
rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 

e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi 
porażonych przez chorobę lub martwych; 

f) cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po posadzeniu powinno 
być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych latach po uzyskaniu 
zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia 
górnej powierzchni żywopłotu. 

5.3.4. Przesadzanie drzew starszych 
 Konieczność przesadzania drzew starszych (istniejących) wynika najczęściej tam, gdzie prowadzone są 
roboty modernizacyjne dróg i ulic. 
 Warunki przesadzania drzew starszych powinny być określone w STWIORB  i uwzględniać: 
− gatunek drzewa, 
− wiek i rozmiary drzewa, 
− przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową, 
− warunki transportu przesadzanych drzew, 
− warunki pielęgnacji po przesadzeniu. 
 Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie. 
5.3.5. Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu 
 Pielęgnacja polega na następujących zabiegach: 
− uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do nadmiernego nawilgocenia, 

zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania w czasie chłodnej i wilgotnej 
pogody, 

− ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz działania wiatrów, 
poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i 
konarów emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe), 

− układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa, 
− usuwaniu chwastów. 
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5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 
 W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie istniejących 
drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. 
 Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w STWIORB powinny być określone 
warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Trawniki 
 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
− ilości rozrzuconego kompostu, 
− prawidłowego uwałowania terenu, 
− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
− gęstości zasiewu nasion, 
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
6.3. Drzewa i krzewy 
 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
− wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
− zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, 

odległości sadzonych roślin, 
− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z 

normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 
− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, 
− odpowiednich terminów sadzenia, 
− wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
− zasilania nawozami mineralnymi. 
 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
− zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową, 
− wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli 

odbiór jest na jesieni, 
− prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 

osadzone, mocowanie nie naruszone), 
− jakości posadzonego materiału. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników, 
− szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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 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. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB B-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 

rozrzucenie kompostu, 
− zakładanie trawników, 
− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
 Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 
− roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
− dostarczenie materiału roślinnego, 
− pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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D-17.01.02  MAŁA ARCHITEKTURA 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem elementów małej architektury dla zadania: 
Zagospodarowanie terenu parku  miejskiego w Zdzieszowicach małą architektur ą. Inwestor: Gmina 
Zdzieszowice. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (STWIORB) stanowią część Dokumentów Przetargowych 
i Kontraktowych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w p. 1.1 niniejszej specyfikacji. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 
elementów małej architektury. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Mała architektura (obiekt małej architektury ) – zespół niewielkich obiektów budowlanych, 
wznoszonych w ramach zagospodarowania terenu (działki budowlanej pod budownictwo jednorodzinne, 
wielorodzinne, miast, osiedli, zakładów pracy, parków, ogrodów itp.). 
Mogą nimi być obiekty: 

• kultu religijnego, takie jak: kapliczka, krzyż przydrożny, figura,  
• architektury ogrodowej, takie jak: altany, posąg, wodotrysk,  
• użytkowe - służące do sportu i rekreacji codziennej, takie jak: urządzenia do ćwiczeń fizycznych, ławki, 

śmietniki, stojaki na rowery.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB B-00„Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB B-
00„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Zestawienie elementów małej architektury 

a) Kosze uliczne w parku, 
b) Ławki, 
c) Stojaki na rowery, 
d) Montaż siłowni zewnętrznych: każde urządzenie montowane jest na 2 fundamentach betonowych ze 

żwirobetonu C-16/20, zbrojonych  60x60x60 cm oraz fundamentach pośrednich w zależności od 
rodzaju urządzenia 
Stanowisko nr 3 – SZ3 (3 rodzaje urządzeń do ćwiczeń) 
Montaż urządzenia SZ 3.1 
Montaż urządzenia SZ 3.2 
Montaż urządzenia SZ 3.3 

 
Zamocowanie: rozwiązanie systemowe wybranej z firm – w połączeniu z podbudową drogi lub placu. 
2.3. Materiały na stopy fundamentowe 
 Do wykonania ław i stóp należy stosować, dla: 

a) beton klasy C12/15 i C16/20 wg PN-B-06250 [2],  
Beton i jego składniki  

Właściwości betonu do wykonania betonowych fundamentów lub kotew powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tym, że klasa betonu nie powinna być niższa niż klasa C12/15 i C16/20, 
nasiąkliwość powinna być nie większa niż 5%, stopień wodoszczelności - co najmniej W 2, a stopień 
mrozoodporności - co najmniej F 50, zgodnie z wymaganiami PN- B-06250 [2]. 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5” i 
powinien spełniać wymagania PN-B-19701 [5]. 

Kruszywo do betonu (piasek, grys, żwir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinny spełniać wymagania PN-B-06712 [4]. Woda powinna być odmiany „1” i spełniać wymagania 
PN-B-32250 [7]. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
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Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, 
STWiORB lub wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich 
dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny spełniać wymagania 
PN-B-23010 [6]. 
2.4. Elementy prefabrykowane z betonu 

Kształt i wymiary przekroju poprzecznego betonowych elementów prefabrykowanych (fundamentów, 
kotew) powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w BN-80/6775-03.01 [29]. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB B-00„Wymagania ogólne” pkt  3. 
3.2.  Sprzęt  
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

a) zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu, 
b) żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
c) wiertnic do wykonywania otworów pod słupki, 
d) koparek kołowych, 
e) urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrążania słupków w grunt, 
f) betoniarki przewoźnej, 
g) wibratorów do betonu, 
h) przewoźnego zbiornika na wodę, 
i) ładowarki, itp. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB B-00„Wymagania ogólne”  pkt 4. 
4.2. Transport materiałów  
 Elementy małej architektury nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuższe 
należy przewozić w opakowaniach producenta. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w 
pojemnikach handlowych producenta. 
 Załadunek i wyładunek elementów można dokonywać za pomocą żurawi lub ręcznie. Przy załadunku i 
wyładunku, należy zabezpieczyć elementy przed pomieszaniem. Elementy należy przewozić w warunkach 
zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. 
4.3. Transport materiałów do wykonania elementów betonowych 
 Kruszywo do betonu 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.  
 Elementy prefabrykowane fundamentów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi 
w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka transportu. 
Rozmieszczenie elementów na środku transportu powinno być symetryczne. Elementy należy układać na 
podkładach drewnianych. 
 Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed 
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
 Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28]. 
 Mieszankę betonową należy przewozić zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3]. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB B-00„Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed wykonaniem właściwych robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub 
wskazań Inżyniera wytyczyć miejsce montażu. 
5.3. Osadzenie elementów małej architektury 
5.3.1. Słupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie 
5.3.1.1. Wykonanie dołów pod słupki 
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 Jeśli dokumentacja projektowa, STWiORB lub Inżynier nie ustali inaczej, to doły (otwory) pod słupki 
powinny mieć wymiary: 
− przy wykonywaniu otworów wiertnicą - średnica otworu powinna być większa o około 20 cm od 

największego wymiaru poprzecznego słupka, a głębokość otworu od 1,25 do 1,35 m w zależności od typu 
bariery, 

− przy ręcznym wykonaniu dołu pod fundament betonowy - wymiary powinny być ustalone indywidualnie w 
przypadku stosowania prefabrykowanego fundamentu betonowego. 

5.3.1.2. Osadzenia słupków w otworach wypełnionych gruntem 
 Jeśli dokumentacja projektowa, STWiORB lub Inżynier nie ustali inaczej, to osadzenie słupków w 
wykonanych uprzednio otworach (dołach) powinno uwzględniać: 
− zachowanie prawidłowego położenia i pełnej równoległości słupków, najlepiej przy zastosowaniu 

odpowiednich szablonów, 
− wzmocnienie dna otworu warstwą tłucznia (ew. żwiru) o grubości warstwy min. 5 cm, 
− wypełnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m3 piasku) lub 

zagęszczonym gruntem rodzimym, przy czym wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż 0,95 
według normalnej metody Proctora. 

5.3.1.3. Osadzenie słupków w fundamencie betonowym 
 Jeśli dokumentacja projektowa, STWiORB lub Inżynier nie ustali inaczej, to osadzenie słupków w 
otworze, w gruncie wypełnionym betonem lub w prefabrykowanym fundamencie betonowym powinno 
uwzględniać: 
− ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wskazań - zgodnego z 

zaleceniem producenta barier, 
− wypełnienie otworu mieszanką betonową klasy C12/15 i C16/20, odpowiadającą wymaganiom PN-B-06250 

[2]. Do czasu stwardnienia betonu słupek zaleca się podeprzeć. Zaleca się wykonywać montaż bariery na 
słupkach co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie. 

5.4. Montaż elementów małej architektury 
 Sposób montażu zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera. 
 Elementy powinny być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami 
 konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta. 
5.5. Roboty betonowe 
 Elementy betonowe fundamentów i kotew powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
lub STWiORB oraz powinny odpowiadać wymaganiom: 
− PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 
− PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, 

pielęgnacji i transportu, 
− punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postanowień dotyczących betonu i jego składników. 
 Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniając sztywność i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie 
powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Termin rozbiórki 
deskowania powinien być zgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3]. 
 Skład mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilości wody, zapewnić szczelne ułożenie 
mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Wartość stosunku wodno-cementowego W/C nie powinna 
być większa niż 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna być rzadsza od plastycznej. 
 Mieszankę betonową zaleca się układać warstwami o grubości do 40 cm bezpośrednio z pojemnika, 
rurociągu pompy lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi. 
 Po zakończeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyższej od +5oC, należy prowadzić 
pielęgnację wilgotnościową co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu powinna spełniać wymagania 
PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB B-00„Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości 
(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki 
Inżynierowi w celu akceptacji materiałów.  
 Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania 
fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na 
wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB B-00„Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową montażu parkometru jest szt (sztuka). Obmiar polega na określeniu rzeczywistej 
ilości zamontowanych elementów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB B-00„Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB B-00„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostek obmiarowych 
 Cena 1 szt zamontowanego elementu małej architektury obejmuje: 
− prace pomiarowe,  
− dostarczenie materiałów na miejsce montażu, 
− roboty ziemne, 
− dostarczenie na miejsce wbudowania  materiałów pomocniczych, 
− wykonanie fundamentu, 
− montaż elementów małej architektury, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (np. ponowne ułożenie rozebranego chodnika) przewidzianego 

w dokumentacji projektowej albo według zaleceń Inżyniera, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

Wspólne wymagania i badania 
  9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
10. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. 

Gatunki 
12. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

 
  
 


