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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST - 11.00 

 

ROBOTY DROGOWE  

 (kod CPV 45233140-2) 

 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV) 

 

Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 

 

Klasa robót -  45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

 

Kategoria robót - 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 

 

45233140-2 - Roboty drogowe 
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1. CZEŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych, które zostaną wykonane w ramach 

zadania pn.: „Budowa stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych”. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jako część Dokumentów 

Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych 

Kontraktem wskazanych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania nawierzchni obejmuje: 

1.3.1. Roboty przygotowawcze i tymczasowe 

1. Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 

2. Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym dokumentacji fotograficznej stanu 

istniejącego przez Wykonawcę. 

3. Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 

roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 

4. Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 

5. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków. 

6. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

7. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

8. Makroniwelacja terenu robót. 

1.3.2. Roboty podstawowe 

Przywrócenie nawierzchni ciągów komunikacyjnych i placu manewrowego przed budynkiem krat 

do stanu poprzedniego i na warunkach uzgodnionych Zamawiającym oraz wykonanie 

elementów projektowanych obejmujące: 

 wykonanie nawierzchni drogowej betonowej (rozbudowa placu manewrowego), 

 osadzenie krawężników betonowych, 

 osadzenie obrzeży betonowych, 

 wykonanie poboczy dróg z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.3.3. Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót - przeprowadzenie 

niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

zgodne z częścią ogólną PFU oraz z określeniami podanymi w pozostałych STWiORB i ponadto: 

 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
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 Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

 Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

 Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

 Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 

uziarnieniu. 

 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

o Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 

o Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 

o Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

o Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 

cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

o Warstwa mrozoochronna – warstwa, które głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 

przed skutkami działania mrozu. 

o Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

o Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

 Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

 Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych. 

 Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające nawierzchnie drogowe. 

 Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

 Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

 Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po 

zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 

 Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju 

pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest ulepszony mechanicznie lub 

chemicznie, wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym 

oraz zagęszczony. 

 Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi. 

 Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 

(100kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
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 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego. 

 Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 

organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni. 

 Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

 Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

według wzoru: 

IS=
ds

d




 

 gdzie: 

 ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

 ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu              w robotach ziemnych (Mg/m3). 

 

 Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona według wzoru: 

U=d60/d10 

 

gdzie: 

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

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

 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu                   

w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

 Podbudowa z chudego betonu – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej i stwardniałej mieszanki 

betonowej o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa po 28 dniach 

wiązania. 

 Chudy beton – materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z  cementem w 

ilości 57 % w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilości wody, który po  zakończeniu procesu 

wiązania cementu osiąga wytrzymałość na ściskanie R28=69 MPa. 

 Obrzeża betonowe - są to betonowe elementy prefabrykowane oddzielające chodnik od pobocza lub 

pasa gruntowego. 

 Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi. 

 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność                       ze 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacją projektową              i 

poleceniami Inżyniera.  
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części ogólnej PFU. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót 

ogólnobudowlanych i sztuka budowlaną. 

 

2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

 ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r.  Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 

 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881                 

z późniejszymi zmianami), 

 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 

w/w ustawy. 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

PZJ. 

Wymagania szczegółowe 

 

2.1. Nawierzchnia betonowa 

Cement 

Podstawowy i zasadniczy składnik betonu. W celu zapewnienia nawierzchni betonowej odpowiednich 

właściwości cement powinien spełniać wymagania podane w tabeli 6: 
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Kruszywo 

Do produkcji betonu najlepiej nadają się kruszywa pochodzące z następujących skał: granit, bazalt, 

czyste wapienie, dolomity i skały metamorficzne typu gnejs, łupek krystaliczny. Stosuje się kruszywa 

łamane i żwirowe płukane. Maksymalny wymiar ziaren wynosi 31,5mm. Kruszywo powinno odpowiadać 

zerowemu stopniowi potencjalnej reaktywności alkalicznej. Wymagania dla kruszywa łamanego do 

nawierzchni betonowych podano w tabeli poniżej: 
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Wymagania dla kruszywa żwirowego do nawierzchni betonowych przedstawiono w tabeli poniżej:  

 

Tabela  – wymagania dla kruszywa drobnego:  

 

Woda 

Zaleca się, aby wodą zarobową była woda wodociągowa. W przypadku korzystania z innych źródeł 

należy wykonać badania jej składu. Woda zarobowa nie może zawierać składników, które mogłyby mieć 

negatywny wpływ na przebieg wiązania i twardnienia betonu. Woda powinna spełniać wymagania 

polskiej normy.  

2.2. Krawężniki betonowe uliczne ścięte o wym. 15x30cm gat. I 

 

W przypadku krawężników betonowych odtwarzanych, jeśli w STWiORB przewidziano, do wykonania 

(odtworzenia) należy wykorzystać krawężniki pozyskane z wcześniejszej rozbiórki, zakwalifikowane do 

ponownego wbudowania. 

1) Jeżeli w trakcie prowadzenia prac uszkodzeniu ulegnie istniejący materiał nawierzchniowy 

j.w. Wykonawca wbuduje materiał identyczny fabrycznie nowy posiadający dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie materiału do zastosowania na własny koszt.  

2) Z uwagi na powyższe Wykonawca przed przystąpieniem do robót musi szczególną uwagę 

poświecić na inwentaryzację stanu istniejącego i bezzwłocznie zgłosić ewentualne uszkodzenia 

nawierzchni przed rozpoczęciem robót. Nie zgłoszenie przedmiotowych uszkodzeń zakwalifikowane 

zostanie jako uszkodzenie nawierzchni powstałe podczas prowadzenia prac i w takim przypadku 

postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z punktem 1.  

Główne wymiary krawężników betonowych ulicznych rodzaju „a" 15x30cm: 

 długość 100 cm, 

 szerokość 15 cm, 

 wysokość 30 cm, 

 promień 1 cm. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to: 

 dla wymiaru l (długość) - ± 8mm, 

 dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość) - ± 3mm, 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz 

uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla gat. I, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny 

przekraczać wartości: 

 wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników - 2mm, 

 szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) - 

niedopuszczalne, 

 szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie:  

 liczba maksymalna - 2 

 długość maksymalna - 20mm,  

 głębokość maksymalna - 6mm, 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem 

podkładek i przekładek drewnianych. 

Materiały dodatkowe przy budowie krawężników betonowych: 

1) Piasek na podsypkę piaskową i cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-

06712 

2) Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 

3) Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 

klasy nie mniejszej niż „32,5", odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 

4) Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

5) Do wykonania ławy betonowej pod krawężniki należy stosować beton klasy B10, wg PN-B-

06250. 

6) Żwir do wykonania ławy żwirowej pod krawężniki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-

11111. 

7) Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 

wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 

2.3. Pobocze z kruszywa łamanego 

 

Kruszywo  

Do utwardzenia pobocza należy stosować kruszywo łamane odpowiadające wymaganiom PN-EN 

13242:2004 lub PN-EN 13285:2004 Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez 

domieszek gliny. Zaleca się użycie kruszywa o jasnej barwie. 

 

Woda 

Należy stosować przy wałowaniu nawierzchni każdą czystą wodę z rzek, jezior, stawów i innych 

zbiorników otwartych oraz wodę studzienną i wodociągową. Nie należy stosować wody z widocznymi 

zanieczyszczeniami, np. śmieciami, roślinnością wodną, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 

 

Składowanie kruszyw 

Okresowo składowane kruszywa powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 

innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania kruszyw powinno być równe, 

utwardzone i odwodnione. 
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2.4. Geosiatka szklana 

 

Wytrzymałość na rozciaganie wzdłużne [kN/m]: 120 ( przy wydłużeniu 3%). 

Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek [kN/m]: 120 (przy wydłużeniu 3%). 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej PFU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3.1. Wykonanie nawierzchni betonowej  

 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z betonu, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

 wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być 

wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące 

następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: 

kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inspektor może dopuścić objętościowe dozowanie 

wody, − przewoźnych zbiorników na wodę,  

 układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej,  

 walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne, 

 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania 

w miejscach trudno dostępnych. 

3.2. Osadzenie krawężników betonowych i obrzeży betonowych 

 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

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

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podsypki. 

 drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej PFU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 

z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-EN 206-1:2003. 
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Mieszanki betonowe transportowane są z betonowni na budowę za pomocą samochodów skrzyniowych 

oraz betoniarek. Przy czym ze względu na konsystencję betonu drogowego najczęściej używane są 

samochody skrzyniowe. Dla średniej temperatury 20°C czas transportu w betoniarce wynosić powinien 

maksymalnie 90 minut, natomiast w samochodach skrzyniowych maksymalnie 45 minut ze względu na 

zachowanie wymaganego poziomu napowietrzenia mieszanki. Należy unikać transportu mieszanki w 

skrzyniach aluminiowych ze względu na reakcję opiłków aluminium, pochodzących ze skrzyń 

ładunkowych samochodów z wodorotlenkiem wapnia zawartym w betonie, podczas której wydziela się 

wodór i prowadzi to do powstawania kraterów w betonie. 

Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Kostki, 

krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

minimum 0,7 R, na paletach transportowych producenta. Płyty betonowe mogą być przewożone po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu materiały powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać 

poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Krawężniki kamienne mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu. Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, 

rzędami, długością w kierunku jazdy środka transportowego. Krawężnik uliczny rodzaju „A" może być 

przewożony tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed 

bezpośrednim stykiem, należy je do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub 

wełny drzewnej, przy czym grubość tych przekładek nie powinna być mniejsza niż 5 cm. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem 

należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami 

transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać 

się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 

zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót budowlanych  

Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w części ogólnej PFU. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót                          

i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji 

udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 

5.1. Roboty rozbiórkowe  

 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 

Odcinki wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku 

poz. 2181) – zał. nr 4. 

Rozbiórka warstw nawierzchni bitumicznej  

Powyższe roboty należy wykonać zrywarką. Materiały uzyskane z rozbiórki nie powinny być mieszane w 

trakcie wykonywanych robót, transportu i składowania. 

Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej i z płyt chodnikowych, krawężników i obrzeży 

Należy wykonać ręcznie. 
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Materiały rozbiórkowe za wyjątkiem materiałów przeznaczonych do ponownego wbudowania stanowią 

własność Wykonawcy i odtransportowane będą na jego składowisko przy zachowaniu ustaleń D. U. Nr 

62 z dnia 20.06. 2001 Ustawa 628 z 27.04. 2001 „O odpadach”.  

Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 

tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 

takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 

trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 

przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 

czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.2. Wykonanie nawierzchni betonowej 

 

Rozróżnia się dwa zasadnicze metody wbudowywania mieszanek betonowych: 

 w deskowaniu ślizgowym, 

 w deskowaniu stałym (prowadnicach). 

Metoda ślizgowa polega na wbudowywaniu mieszanki za pomocą maszyny, która formułuje 

nawierzchnię, ograniczając ją z boków za pomocą deskowań ślizgowych, będących częścią składową 

maszyny. 

Metoda w deskowaniu stałym polega na wbudowywaniu mieszanki betonowej między stałymi 

deskowaniami złożonymi z drewnianych belek lub ceowników, przytwierdzonych do podłoża za pomocą 

szpilek. Rozkładanie betonu odbywa się albo ręcznie, albo za pomocą równiarek lub spycharek. 

Zagęszczanie betonu powinno się odbywać za pomocą wibratorów wgłębnych lub powierzchniowych. 

Dla grubości mniejszych od 20 cm dopuszcza się zagęszczanie z użyciem wibratorów powierzchniowych 

(listew wibracyjnych). 

 

Wymagania dotyczące temperatury powietrza (Tp) i betonu (Tb) podczas układania nawierzchni: 

 
W razie konieczności wykonywania nawierzchni w temperaturze powietrza poniżej +5°C należy podjąć 

specjalne środki zabezpieczające, do których zalicza się: 

 zwiększenie ilości cementu w składzie betonu, 
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 zastosowanie cementu o wyższej wytrzymałości początkowej (wyższym cieple 

hydratacji), 

 podgrzewanie dodawanej wody lub podgrzewanie kruszywa do betonu. 

Dodawaną wodę o temperaturze przekraczającej +70°C należy zmieszać z kruszywem przed dodaniem 

cementu. 

Jeżeli układanie betonu odbywa się w temperaturze powietrza przekraczającej +25°C, należy 

kontrolować temperaturę świeżego betonu w miejscu wbudowywania. Temperatura 

ta nie powinna przekraczać + 30°C. 

W celu zapobiegania niekorzystnym wpływom wysokich temperatur na beton należy zastosować środki 

zapobiegawcze, takie jak: 

 ochładzanie podłoża przez nawilżanie, 

 zraszanie grubego kruszywa wodą. 

  

5.3. Osadzenie krawężników betonowych ulicznych 

 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 

wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 

normalnej metody Proctora. 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 

stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w 

szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław 

należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny 

dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i 

zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, 

starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 

Krawężniki należy osadzać w taki sposób, aby światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od 

jezdni) wynosiło 10 ÷ 12 cm lub 2cm na przejściach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnętrzna 

ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, 

żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej powinno być wykonane na podsypce cementowo-

piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z 

piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 

cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 

wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych 

zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

5.4. Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym 

 

Zasady wykonywania robót 
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Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze, 

 wykonanie koryta, 

 ułożenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki), 

 roboty wykończeniowe. 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 

konieczność zapewnienia jednorodności, tylko w wyjątkowych przypadkach Inżynier może dopuścić do 

wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 

wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 

przeciwdziałający rozsegregowaniu i wysychaniu. 

Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy pomocy układarki 

lub równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zaleca się, aby 

grubość pojedynczo układanej warstwy nie przekraczała 20 cm po zagęszczeniu. Rozpoczęcie budowy 

następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. W miejscach, gdzie 

widoczna jest segregacja kruszywa, należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 

odpowiednich właściwościach. Zagęszczanie należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi. Nierówności i zagłębienia 

powstające w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane bieżąco przez spulchnienie warstwy 

kruszywa i dodanie bądź usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. Zagęszczenie należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0 według normalnej próby 

Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481:1988. Do zagęszczenia zaleca się stosowanie maszyn 

(np. walców, zagęszczarek płytowych) o szerokości nie większej niż szerokość utwardzonego pobocza. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z 

tolerancją ± 2%. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 

napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej, mieszanka 

powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. Przy wbudowywaniu i 

zagęszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu należy zwrócić szczególną uwagę na 

właściwe jego wykonanie przy krawędzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien być równy 

i szczelny. 

Warstwę dolną o grubości 10cm z kruszywa o wymiarach 40-80mm oraz warstwę górną o grubości 5cm z 

kruszywa o wymiarach 0-20mm należy rozścielić na wyplantowanym terenie przy użyciu sprzętu 

podanego w niniejszej ST.  

Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak: 

 wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym 

splantowaniem istniejącego gruntowego pobocza, 

 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 

 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia, 

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
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6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w części ogólnej PFU. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 

budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 

 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznej, 

muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 

6.2.1 Roboty rozbiórkowe 

 

Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowości transportu i składowania 

materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 

6.2.2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej  

 aprobatę techniczną, 

 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2, 

b) w zakresie innych materiałów 

 sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, 

obrzeży), 

 ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą 

wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 

poniżej. 

 

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 

Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 
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1 Sprawdzenie podłoża i koryta Zgodnie z niniejszymi STWiORB 

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Zgodnie z niniejszymi STWiORB 

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni Zgodnie z niniejszymi STWiORB 

 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym 

lub metodą niwelacji) 

 

Bieżąca kontrola w 10 

punktach dziennej działki 

roboczej: grubości, 

spadków i cech 

konstrukcyjnych w 

porównaniu z 

dokumentacją projektową 

i specyfikacją 

Wg pktu 5; odchyłki od 

projektowanej grubości ±1 

cm 

 

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 

a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej 

działce roboczej 

- 

b) położenie osi w planie (sprawdzone 

geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 

punktach 

charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 

projektowanej do 2 cm 

c) rzędne wysokościowe 

(pomierzone instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 

krawędziach oraz we 

wszystkich punktach 

charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

 

d) równość w profilu podłużnym 

(wg BN-68/8931-04 łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

e) równość w przekroju 

poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z 

poziomnicą i pomiarze prześwitu klinem 

cechowanym oraz przymiarem liniowym 

względnie metodą niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a 

powierzchnią do 8 mm 

f) szerokość nawierzchni 

(sprawdzona przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości 

projektowanej do ±5 cm 

 

g) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą 

niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji 

projektowej do 0,3% 

h) szerokość i głębokość 

wypełnienia spoin i szczelin (oględziny i 

pomiar przymiarem liniowym po 

wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 

charakterystycznych 

dziennej działki roboczej 

Wg pkt 5 

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 

ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 

projektowej lub decyzji 

Inżyniera 

 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy poniżej.  

 

Tablica. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 

wyglądu, prawidłowości desenia, 
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ścieków kolorów kostek, spękań, plam, 

deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 

planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi 

co 25 m i w punktach 

charakterystycznych (dopuszczalne 

przesunięcia wg tab. 4 

3 Rzędne wysokościowe, równość 

podłużna i poprzeczna, spadki 

poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych (wg metod i 

dopuszczalnych wartości podanych w 

tab. 4 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 

szczelin w nawierzchni, pomiędzy 

krawężnikami, obrzeżami, ściekami 

oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pkt 5 niniejszej specyfikacji 

6.2.3 Nawierzchnia betonowa 

 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów 

wykonane przez dostawców itp.); 

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Kontroli podlegają: 

 spadek poprzeczny, 

 cechy geometryczne nawierzchni: sprawdzenie równości nawierzchni, profilu podłużnego i przekroju 

poprzecznego. 

Badanie pochylenia nawierzchni 

Sprawdzanie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą niwelatora. Różnice pomiędzy 

pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi/zgodnymi ze stanem istniejącym (inwentaryzacją stanu 

istniejącego) nie powinny być większe niż 0,2%. 

Badanie rzędnych niwelety nawierzchni 

Sprawdzanie rzędnych niwelety nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora, na długości nie 

mniejszej niż 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie 

powinny się różnić od projektowanych/zgodnych ze stanem istniejącym (inwentaryzacją stanu 

istniejącego) nie powinny być większe niż 0,2%. więcej niż o ± 1cm. 

Badanie równości nawierzchni 

Sprawdzanie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą planografu w sposób ciągły, a w 

przypadku jego braku, za zgodą  Inżyniera, łatą 4metrową, co najmniej w jednym losowo wybranym 

miejscu, na każde 50 m2 odebranej nawierzchni. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 

5mm. 

6.2.4 Krawężniki betonowe 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
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Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 

wymaganiami pkt. 2. 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 pkt. 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 stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 

obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 

2. 

W ramach sprawdzenia koryta należy sprawdzić wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie 

wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z 

pkt 5. niniejszych STWiORB. 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

 Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową / z inwentaryzacją 

stanu istniejącego. 

 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą / z 

inwentaryzacją stanu istniejącego. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić + 1 cm na każde 100 m ławy. 

 Wymiary ław. 

 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 dla wysokości + 10% wysokości projektowanej, 

 dla szerokości + 10% szerokości projektowanej, 

 Równość górnej powierzchni ław. 

 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 

ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 

przekraczać 1 cm. 

 Zagęszczenie ław. 

 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 

wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych 

ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 

 Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku / od kierunku zgodnego z 

inwentaryzacją stanu istniejącego nie może przekraczać + 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

 Dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej / od linii zgodnej z 

inwentaryzacją stanu istniejącego, które wynosi + 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej / 

niwelety zgodnej z inwentaryzacją stanu istniejącego, które wynosi + 1 cm na każde 100 m ustawionego 

krawężnika, 

 Równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 

krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

 Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 

pełną głębokość. 
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7.  OBMIAR  ROBÓT 

Ze względu na ryczałtowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robót 

(elementy ustalone w Wykazie cen - Cześć IV SiWZ) – nie przewiduje się wykonywania obmiaru robót. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w PFU – punkt 3.22. 

 

9.  ROZLICZENIE ROBÓT 

Warunki płatności zostały ustalone w Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), CZĘŚĆ IV - 
WYKAZ CEN. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 

odpowiednimi normami Krajów UE . 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, 

normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

10.1. Elementy dokumentacji projektowej 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

 Projekt budowlany. 

 Projekt wykonawczy.  

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

10.2.  Normy 

Numer normy polskiej i odpowiadającej 

jej normy europejskiej i międzynarodowej 

 

Tytuł normy  

PN-EN 1436:2000 i zmiana PN-EN 

1436:2000/A1 z kwietnia 2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 

dotyczące poziomych oznakowań dróg. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 1338:2005 

 

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1339:2005 

 

Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych 

nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych 

nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań. 

PN-B-11213:1997 

 

Materiały kamienne. Elementy kamienne, krawężniki uliczne, 

mostowe i drogowe.. 

PN-60-/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 
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PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, 

określenia. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego. 

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem. Wymagania i badania. 

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 

Wymagania i badania. 

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania. 

PN–57/S-06100 

Zmiany BI 2/72 poz. 14. 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 

techniczne 

PN–57/S-06101 

 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki 

techniczne 

PN–58/S-96026 

 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

PN-63/B-06251, Zmiany BI 6/67 poz. 87 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-60-/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 

PN-EN 1367-2:2010 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 

działanie czynników atmosferycznych -- Część 2: Badanie w 

siarczanie magnezu 

PN-EN 933-1:2012 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 

PN-EN 933-4:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna 

PN-EN 1097-5:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 

PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

PN-EN 1367-1:2007 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 

PN-EN 1744-1:2010 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 

PN-EN 1744-1:2010 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki 

metodą bromową 

PN-EN 1744-1:2010 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego 

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 

Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie  

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 1367-2:2010 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 

działanie czynników atmosferycznych -- Część 2: Badanie w 

siarczanie magnezu 

PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria 

zgodności. 

PN-EN 197-1:2012 

 

Cement – część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13242 +A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 

budownictwie drogowym 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565724&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565724&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565724&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565724&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=570658&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555846&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555801&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477147&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537069&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565739&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565739&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565739&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567227&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567227&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567227&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565724&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565724&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565724&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565724&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=570352&page=1


Część III - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                                         
ST-11.00 „Roboty drogowe”  

 

 

Nazwa zamówienia: „Budowa stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych” 
Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOSiGW-V-04 
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10.3.   Inne dokumenty 

1) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - na 

podstawie którego przyjmuje się konstrukcje nawierzchni ciągów komunikacyjnych w zależności od 

kategorii ruchu (wraz z późniejszymi zmianami). 

2) OST opracowane przez GDDKiA.  

3) Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa. 

4) Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

5) Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 

6) Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978. 

7) Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK – 1983. 

8) Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979. 

9) Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983. 

10) Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK – 1983. 

11) Zeszyt Nr 60 serii: „Informacje i Instrukcje” IBDiM – Warszawa 1999r. – „Warunki techniczne - 

Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”.  

12) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.  

13) Instrukcja montażowe producentów materiałów. 


