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M-D 00.00.00.  WYMAGANIA  OGÓLNE. 
 

1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową przepustu JNI 01020796 pod ul. 

Dworcową w miejscowości Waganiec  w związku z przebudową drogi powiatowej nr 

2613C Przypust-Waganiec.    
 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem  przetargowym i 

kontraktowym przy realizacji robót  wymienionych w p.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

 

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych Specyfikacjami Technicznymi  wymienionymi w spisie treści.  

 

1.3.2. Opracowane SST zgodne są z zasadami "Wytycznych udzielania zamówień 

publicznych" stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 4 z dnia 5 kwietnia 1995 roku, 

wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i uwzględniają normy państwowe, 

instrukcje i przepisy, które stosuje się  do poszczególnych robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć  następująco:  

 

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł)  

 

1.4.2.Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne 

Wykonawcy za  wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 

postanowieniem warunków         umowy. 

 

1.4.3.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio  utwardzony.   

 

1.4.4.Data rozpoczęcia - data określona w szczegółowych  warunkach Umowy, od której 

Wykonawca może rozpocząć  Roboty Budowlane określone w Umowie. 

 

1.4.5.Data zakończenia - data powiadomienia Zamawiającego przez Inżyniera o gotowości 

Robót Budowlanych do odbioru. 

 

1.4.6.Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w 

przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia 

mierzona w osi jezdni drogowej. 

 

1.4.7.Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, oraz rysunki 

dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach Umowy, jak również 

wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje 

obsługi sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 



 3 

 

1.4.8.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi, związanymi z 

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 

1.4.9.Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie  budowlane na czas jego wykonywania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu.  

 

1.4.10.Dylatacja - przerwa w ustroju nośnym obiektu, zabezpieczająca swobodę odkształceń 

jego konstrukcji od wpływów termicznych i innych w trakcie eksploatacji. 

 

1.4.11.Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i  Projektantem.  

 

1.4.12.Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego.  

 

1.4.13.Inżynier - osoba prawna upoważniona przez Inwestora do podejmowania wszelkich 

decyzji w  trakcie realizacji  danego przedsięwzięcia inwestycyjnego od fazy 

zatwierdzania projektu technicznego do fazy odbioru. Akceptacja przez Inżyniera 

proponowanych przez wykonawcę rozwiązań, technologii, materiałów i obliczeń  nie 

zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy. 

 

1.4.14.Izolacja - lub hydroizolacja- warstwa wykonana na konstrukcji w celu 

niedopuszczenia do jej zawilgocenia. 

 

1.4.15.Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadająca 

uprawnienia wydane przez Ministerstwo Komunikacji i Gospodarki Morskiej do 

wykonywania badań, przeglądów konstrukcji, lub innych tym podobnych prac. 

 

1.4.16.Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu  pojazdów. 

 

1.4.17.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w  jego imieniu w sprawach realizacji 

Umowy. 

 

1.4.18.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi  jezdnie. 

 

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

połączenia. 

 

1.4.20.Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - cześć obiektu oparta 

na podporach mostowych, tworząca  ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego 

lub pieszego. 

 

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

skarpami rowów. 

 

1.4.22.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 
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1.4.23.Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

1.4.24.Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości  (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania.  

 

1.4.25.Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt  z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez  Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 

1.4.26.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 

oceną jakości materiałów oraz robót. 

 

1.4.27.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową  i  specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

 

1.4.28.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i  

           ruchu pieszego.  

 

1.4.29.Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniające dogodne warunki dla ruchu.  

        a)warstwa ścieralna -  górna warstwa nawierzchni poddana  bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, 

        b)warstwa wiążąca -  warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie 

ich na podbudowę,  

        c)warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 

lub profilu istniejącej  nawierzchni, 

        d)podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia przeciążeń od ruchu 

na podłoże. 

        e)podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch 

warstw.  

        f)podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy  spełniająca obok funkcji nośnych 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 

przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozochronną, 

odsączającą lub odcinającą.  

         g)warstwa mrozochronna - warstwa, której głównym  zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami  mrozu.  

         h)warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

cząstek      drobnych gruntu  do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  

         i)warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 

do  nawierzchni 

 

1.4.30.Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub  obiektu mostowego.  

 

1.4.31.Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka  dla pieszych i przepust.  

 

1.4.32.Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu  publicznego na okres budowy.  
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1.4.33.Obróbka strumieniowo-ścierna - oczyszczenie powierzchni konstrukcji za pomocą 

śrutu, piasku lub innego czynnika  natryskiwanego strumieniem powietrza pod 

wysokim  ciśnieniem. 

1.4.34.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział  tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego  rodzaju robót budowlanych.  

 

1.4.35.Oferta - Wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w 

ściśle określonej formie, na wykonanie robót budowlanych, oraz usunięcie wad 

zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia, 

stanowiąca integralny składnik  umowy. 

 

1.4.36.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 

ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  

 

1.4.37.Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń  bezpieczeństwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszych, 

służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji  nawierzchni.  

 

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

           przemarzania.  

 

1.4.39.Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu  umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 

właściwego wykonania nawierzchni.  

 

1.4.40.Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. Polecenia, powiadomienia,  zezwolenia, akceptacja, 

zatwierdzenie, świadectwo należy sporządzić na piśmie. Dokumenty te stają się  

wiążące dla obu stron po potwierdzeniu ich odbioru przez osoby upoważnione. 

 

1.4.41.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji   

            projektowej.                  

            

1.4.42.Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 

lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 

przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.  

 

1.4.42.Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący 

do przepływu małych cieków  wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla 

ruchu  kołowego, pieszego.  

 

1.4.43.Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania  inwestycyjnego np. dolina, bagno, rzeka itp.  

 

1.4.44.Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

inwestycyjnego np. droga, linia kolejowa, rurociąg itp.  

 

1.4.45.Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnych ścian,  

           słupów lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór.  
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1.4.46.Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie, przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego 

 

1.4.47.Roboty budowlane - zespół czynności podejmowanych przez  Wykonawcę w celu 

zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym 

również dostarczenia pracowników, materiałów i sprzętu.  

 

1.4.47.Rozpiętość teoretyczna (obiektu mostowego) - odległość między punktami podparcia 

(łożyskami przęsła  mostowego).  

 

1.4.48.Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje  lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

1.4.49.Specyfikacja Techniczna - zbiór wytycznych i wymagań  określających warunki i 

sposób wykonania, kontroli,  odbioru i płatności za roboty budowlane.  

 

1.4.50.Szczegółowe Warunki Umowy - dokument uściślający lub  uzupełniający ogólne  

           warunki Umowy. 

 

1.4.51.Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 

krawędziami konstrukcji obiektu mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej. 

Obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju  niosącego. 

 

1.4.52.Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu, oraz szerokość chodników mierzona w świetle 

poręczy  mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem  oddzielającej ruch 

kołowy od ruchu pieszego. 

 

1.4.53.Świadectwo dopuszczenia - obowiązujące na wszystkie materiały produkcji krajowej 

i importowane, wbudowywane na trwałe do mostów na drogach publicznych. Zgodnie 

z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez 

Ministra Budownictwa i Przemysłu  Materiałów Budowlanych z dnia 20 kwietnia 

1975r.(Dz. U.  Nr 14 poz. 82). Jednostką upoważnioną do ich wydawania jest Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów (Warszawa  ul. Jagiellońska 80) 

 

1.4.54.Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez  urządzenia zaplecza budowy, wskazana w 

szczegółowych  warunkach umowy. 

 

1.4.55.Termin wykonania - czas uzgodniony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości 

lub części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony 

od Daty rozpoczęcia do Zakończenia. 

 

1.4.56.Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego  

 

1.4.57.Umowa - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i  Wykonawcy wyrażone na 

piśmie, o wykonanie określonej w jego treści roboty budowlanej w ustalonym 

terminie i za  uzgodnione wynagrodzenie. 

 

1.4.58.Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami  Technicznymi i innymi dokumentami budowy. 
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1.4.59.Wiadukt - obiekt mostowy zbudowany nad linią kolejową, drogą lub doliną dla 

zapewnienia bezkolizyjnej komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  

 

1.4.60.Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z którą Zamawiający zawarł Umowę w 

wyniku wyboru ofert, oraz  jej następcy prawni. 

 

1.4.61.Wyroby (materiały) - wszelkie tworzywa lub elementy niezbędne do wykonania 

Robót, odpowiadające Polskim  Normom lub posiadające Aprobaty techniczne, 

zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

 

1.4.62.Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem, oraz ochroną 

budowli  drogowej lub jej elementu. 

 

1.4.63.Zamawiający - każdy podmiot, szczegółowo określony w  Umowie, udzielający 

zamówienia na podstawie ustawy z  dnia   10 czerwca 1994 roku o zamówieniach 

publicznych. 

 

1.4.64.Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót budowlanych przekazane 

Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

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

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

Roboty powinny być oznakowane  zgodnie z Instrukcją „Oznakowanie robót 

prowadzonych    w pasie drogowym”. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i 

zarządzenia władz centralnych, narządzenia władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje 

oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać 

na sposób przeprowadzenia robót. 

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. 

 

1.5.1. Przekazanie placu budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze  wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów  głównych trasy oraz reperów, 

dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz 1 egzemplarz dokumentacji  projektowej i 1 

komplet SST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru  końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. W przypadku gdy Zamawiający 

tak postanowił osnowę geodezyjną, punkty wyznaczające oś jezdni i osie podpór oraz główne 

punkty wysokościowe wyznacza i stabi- lizuje uprawniona jednostka geodezyjna na zlecenie 

Wykonawcy. 

 

1.5.2. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania 

ruchu  pub- licznego na placu budowy, w sposób określony w SST M-D.00.00.00, w okresie 

trwania  realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim  Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania  budowy. W zależności od potrzeb 

i postępu robót projekt  organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez  Wykonawcę na 

bieżąco.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i będzie obsługiwał 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni  dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla  

ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 

zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez  Inżyniera.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie  przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Inżynierem  oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową.  

 

1.6. Dokumentacja Projektowa. 

 

1.6.1. Niniejsze SST są opracowane na podstawie Dokumentacji Projektowej na budowę 

wiaduktu nad torami PKP w ciągu trasy W-Z w Bydgoszczy na odcinku od ul. 

Gdańskiej do ul. Żeglarskiej. Pierwszy etap budowy węzła „ Zaświat”.  

 

1.6.2. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. 

 

1.6.3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 

SST na własny koszt w czterech egzemplarzach i przedłoży je  Inżynierowi do zatwierdzenia.  

 

1.6.4. Dokumentacja projektowa, SST, oraz dodatkowe przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej  dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach  poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 

ich ważności:  

            1) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 

            2) Dokumentacja Projektowa. 

 

1.6.5. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Przetargowych, i Umowie, a o ich wykryciu  winien natychmiast powiadomić Inżyniera, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 

1.6.6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą  zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach  określonego przedziału 

tolerancji.  

 

1.6.7. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli została określona wartość  minimalna lub 

wartość maksymalna tolerancji, albo obie te  wartości, to roboty powinny być prowadzone w  
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taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w 

przeważającej mierze w pobliżu wartości  granicznych. 

 

1.6.8. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni  zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST, ale osiągnięta  zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu  

budowli, to Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 

jednak zastosuje  odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi kontraktu i SST. 

 

1.6.9. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni  zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST, i wpłynie to na  nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i  wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.7. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialności wobec prawa.  

 

1.7.1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia  władz centralnych, 

zarządzenia władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje, oraz wytyczne, które w 

jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na  sposób 

przeprowadzenia robót. 

 

1.7.2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie 

przepisy wymienione w ust.1. 

 

1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej . 

 

1.8.1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem  lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej.  

 

1.8.2. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem  robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej  lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność. Stan naprawionej własności  powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia.  

 

1.8.3. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich 

jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego odnośnie  dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.  

 

1.8.4. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia 

Wykonawca powinien zawiadomić  właścicieli urządzeń i Inżyniera.  

 

1.8.5. Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji  kontraktu do właściwego 

oznaczenia i zabezpieczenia przed  uszkodzeniem tych urządzeń.  

 

1.8.6. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował   

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu  napraw.  
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1.8.7. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu  wskazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez  Zamawiającego.  

 

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.        

 

1.9.1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony  środowiska  

 

1.9.2. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie  następujących warunków:  

          a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne  drogi transportowe powinny 

być tak dobrane, aby nie  spowodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  

          b) Powinny zostać podjęte środki na zabezpieczające przed:  

            - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych  pyłami, paliwem, materiałami 

bitumicznymi,   mi  oraz innymi szkodliwymi substancjami;  

            - zanieczyszczeniem powietrza pyłami oraz gazami;  

            - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;  

            - możliwością powstania pożaru.  

          c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może 

spowodować zniszczeń w środowisku naturalnym poza pasem prowadzonych robót. 

 

1.9.3. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia.  

 

1.9.4. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.  

 

1.10. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowę i w jej obrębie.  

 

1.10.1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim  Zarządem Drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 

i postępu robót  projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany  przez Wykonawcę na 

bieżąco.  

 

1.10.2. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w obrębie obiektu w 

okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego. 

 

1.10.3. Ruch publiczny może być skierowany zaakceptowaną trasą objazdową lub dla 

zapewnienia tego ruchu może być wykorzystana część jezdni, na której nie będą prowadzone 

roboty.  

 

1.10.4. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób  bezpieczeństwo ruchu pojazdów i 

pieszych. 

  

1.10.5. Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączone w cenę 

  

1.10.6. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w  nocy zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze  względów bezpieczeństwa.  
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1.10.7. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane 

przez Inżyniera.  

 

1.11. Ochrona przeciwpożarowa.  

 

1.11.1. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

 

1.11.2. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.   

  

1.11.3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca musi stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu 

budowy.  

1.13. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higiena pracy.  

 

1.13.1. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

 

1.13.2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, oraz sprzęt dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy i dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

1.13.3. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia 

socjalne dla personelu prowadzącego roboty ujęte kontraktem.  

 

1.14. Ochrona i utrzymanie robót. 

 

1.14.1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty  rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego 

robót. 

 

1.14.2. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadawalającym  stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 

1.14.3. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godz. po otrzymaniu 

tego polecenia. 

 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe.   
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2.1.1. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym 

użyciem  

materiałów Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane świadectwa badań 

laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. 

 

2.1.2. W przypadku nie zaakceptowania przez Inżyniera materiału ze wskazanego źródła, 

Wykonawca przedstawi do akceptacji  Inżyniera materiał z innego źródła. 

 

2.1.3. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z 

tego źródła będą przez  Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  

 

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na  

pozyskiwanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez  Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

 

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inżynierowi.  

2.2.3. Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można 

dokładnie określić granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich 

cech, Inżynier może odrzucić selekcję materiału z danej części źródła, oraz może odrzucić 

część źródła jako nie nadającą się do eksploatacji.  

 

2.2.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

 

2.2.5. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i 

dostarczeniem ich do robót.  

 

2.2.6. Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu 

budowy lub z innych miejsc wskazanych w Szczegółowych Warunkach Umowy będą 

wykorzystane do robót  lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań jak wyżej  lub 

wskazań Inżyniera.  

 

2.2.7. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Szczegółowych Warunkach Umowy.  

 

2.2.8. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

kruszyw powinny być składowane w hałdach i wykorzystane przy zasypce lub do 

rekultywacji. Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z 

powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny być złagodzone w stopniu jak 

najbardziej zbliżonym do ukształtowania otaczającego terenu. Nakład powinien być  

równomiernie rozłożony. Obszar wyrobiska powinien być następnie pokryty roślinnością. 

  

2.2.9. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.2. Kontrola materiałów. 

 

2.2.1. Wszystkie materiały przewidziana do użycia podczas budowy będą przed 

dopuszczaniem do robót podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej 

dyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalającej jakości. 

 

2.2.2. Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody Inżyniera, 

będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach 

zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 

 

2.2.3. Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, specyfikacji, instrukcji i 

wytycznych zawarte w umawia dotyczą ich wydania aktualnego w dniu ogłoszenia przetargu. 

 

2.2.4. Próbki materiału powinny być pobierane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń 

zaakceptowanych przez Inżyniera, pod nadzorem Inżyniera i z taka częstotliwością, jak 

określono w SST. 

 

2.3. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę.  

 

2.3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając  personel, laboratorium, sprzęt. 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez 

Inżyniera. 

2.3.2. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów  oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w SST. Wykonawca powinien dostarczyć , że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy są prawidłowa wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom normowych 

procedury badań. Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, 

a wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inżynier powinien mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inżynier będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy Personelu 

lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wynik badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycia do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 

2.3.3. Minimalne wymaganie co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w 

specyfikacjach. Jeżeli jakieś nie zostało określone to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie 

powinny być zatwierdzone przez Inżyniera.  

 

2.3.4. Pobieranie próbek.- Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosować może 

odpowiednią procedurę zagraniczną, np. procedurę ASHTO. Inżynier powinien mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 

powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do  

jakości ,o ile kwestionowane  materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 

z własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez  
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Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

 

2.3.5. Badania.- Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich 

norm. W przypadku gdy polskie normy nie obejmują badania wymaganego w SST stosować 

można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez 

inżyniera. Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na 

formularzach przez niego zaaprobowanych. 

 

2.3.6. Raporty z badań - Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze 

wszystkich badań i inspekcji i udostępniać je na życzenie Zamawiającego. 

 

2.3.7. Opłata za badania. - Wykonawca zobowiązany jest da zorganizowania i prowadzenia 

systemu kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w 

ramach kosztów wliczonych do ceny jednostkowej poszczególnych robót. 

 

2.4. Badania prowadzane przez Inżyniera. 

 

2.4.1. Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę,  

ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto maże on przeprowadzić niezależne badania 

i inspekcje w celu określenia przydatności materiałów do robót. 

 

2.4.2. Jeżeli przeprowadzona przez Inżyniera weryfikacja systemu kontroli robót 

prowadzanego przez Wykonawcę wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to 

Inżynier może polecić Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót ze 

specyfikacjami. 

 

2.4.3. Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Inżyniera nie będą opłacone przez 

Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków 

kontraktu.  

 

2.4.4. Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inżyniera badania materiałów w 

przypadku gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych 

badań zostanie obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za 

określone roboty będące przedmiotem badań. 

 

2.4.5. Niezależne badania prowadzone przez Inżyniera poza systemem kontroli Wykonawcy, 

wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Inżynier nie ma 

zastrzeżeń, będą opłacane w całości przez Zamawiającego. 

 

2.5. Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

      - Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które 

spełniają wymogi SST.  
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane w SST każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określająca w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  

 

2.6.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

placu budowy, bądź złożone w miejscu  wskazanym przez Inżyniera.  

 

2.6.2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne  ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.7. Przechowywanie materiałów. 

 

2.7.1. Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich 

jakości i przydatność do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed 

rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. 

Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

 

2.7.2. Składowanie materiałów maże odbywać się w pasie drogowym, miejscach 

zaaprobowanych przez Inżyniera. Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jeśli 

okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt. Tereny 

prywatne mogą być używane do składowania materiałów na podstawie pisemnego zezwolenia 

właściciela. Kopie tego zezwolenia powinny być dostarczone do Inżyniera na jego życzenie. 

 

2.7.3. Wszystkie miejsca czasowego składania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny 

być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT. 

 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem  typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST i być zaakceptowany  przez Inżyniera. 

  

3.2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami  określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym kontraktem.  

 

3.3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 

wymaganiom ochrony  środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania.  

 

3.4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego 

przepisy.  

 

3.5. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez  Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót.  
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4. TRANSPORT.  

  

4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

 

4.2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót  zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym  kontraktem.  

 

4.3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i na innych 

parametrów  technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom  kontraktu, na 

polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy.  

 

4.4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na  drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

   

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót.  

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie ze Szczegółowymi 

Warunkami Umowy, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz  poleceniami Inżyniera.  

 

5.1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi  określonymi w  

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez  Inżyniera.  

 

5.1.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę  na własny koszt.  

 

5.1.4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości  przez Inżyniera  nie 

zwalnia Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za ich dokładność.  

 

5.1.5. Inżynier będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach  związanych z jakością 

robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, 

związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji 

wypełniania warunków Umowy  przez Wykonawcę.  

 

5.1.6. Inżynier będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i   bezstronny.  

 

5.1.7. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia  materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach   sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

 

5.1.8. Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i  
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produkcję materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach  i odrzuci 

wszystkie te materiały i roboty, które nie  spełniają wymagań jakościowych określonych w 

dokumentacji  projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami należy  postępować jak w 

pkt.2.4.  

 

5.2. Wadliwość robót spowodowanych przez poprzednich wykonawców.  

 Jeśli wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami  dokumentacji projektowej 

i SST, a zaistniała wadliwość tych  robót spowodowana została robotami wykonanymi 

poprzednio  przez innych wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postępowania z 

poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona 

dodatkowe roboty  zlecone przez  Inżyniera na koszt Zamawiającego.  

 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1. Program zapewnienia jakości.  

 

6.1.1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżyniera Programu Zapewnienia  Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i  organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z  Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inżyniera. 

 

6.1.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) powinien zawierać: 

  a) część ogólną opisującą: 

   - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

   - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

   - bhp, 

   - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje  

                i przygotowanie praktyczne, 

              - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość  wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

              - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i  sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

              - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i  kontroli (opis laboratorium 

własnego lub  laboratorium,  któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań),  

              - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów  sterujących, a także wyciąganych wniosków i   

zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  proponowany sposób i formę 

przekazywania tych  informacji Inżynierowi; 

  b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu   robót:  

              - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich  parametrami 

technicznymi oraz z wyposażeniem w  mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo - kontrolne,  

              - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do  magazynowania i załadunku 

materiałów,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

trans   

   portu,  

              - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i  częstotliwość pobierania próbek, 

legalizacja i  sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw  
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                materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania  poszczególnych elementów 

robót,  

   - sposób postępowania z materiałami i robotami nie  odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót.  

 

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

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni  system kontroli, włączając personel, 

laboratorium sprzęt,  zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  próbek i 

badań materiałów oraz robót.  

 

6.2.2. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać  od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania,   że poziom ich wykonania jest 

zadawalający.  

 

6.2.3. Wykonawca będzie przeprowadzać badania i pomiary materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że  roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  

 

6.2.4. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość  są określone w SST, 

normach i wytycznych. W przypadku,  gdy nie zostały one tam określone, to Inżynier ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby  zapewnić wykonanie robót   zgodnie z kontraktem.  

 

6.2.5. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane narzędzia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

 

6.2.6. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji.  

 

6.2.7..Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy  personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te  będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,   Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych  materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów.  

 

6.2.8. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem  badań ponosi 

Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek. 

 

6.3.1. 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.  

 

6.3.2. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

 

6.3.3. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający.  
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6.3.4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki  dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób  zaakceptowany przez 

Inżyniera.  

 

6.4. Badania i pomiary.  

 

6.4.1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez  Inżyniera.  

 

6.4.2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca  powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru  lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  

 

6.5. Raporty z badań.  

 

6.5.1. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów  z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w  terminie określonym w PZJ.  

 

6.5.2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach wg 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.  

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera.  

 

6.6.1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  i producenta materiałów. 

 

6.6.2. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót  prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność  materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników  badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

6.6.3. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić  badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są  

niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci  niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych  badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy  ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją  projektową i SST. W 

takim przypadku całkowite koszty  powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.7. Badanie materiałów na znak bezpieczeństwa lub zgodność z Polską Normą i 

Aprobatą  

       Techniczną. 

Zgodnie z pkt.  2.5. niniejszej specyfikacji  Inżynier może dopuścić do użycia tylko te 

materia- ły, które posiadają: 

1/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych.    

2/ Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską  Normą lub Aprobatą 

techniczną,   w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i spełniają wymogi ST. 

 



 20 

 

W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez aktualnie 

obowiązujące przepisy (w tym (*)), każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 

posiadać w/w dokumenty  wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 

badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań  będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek   materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone.  

      (*)   - Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 

na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej. 

 - Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 9 listopada 

1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów 

importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 

ochronie  lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi 

certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 

obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności. 

 - Pozostałe aktualnie obowiązujące przepisy. 

 

6.8. Dokumenty budowy.  

 

6.8.1. Dziennik budowy.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od  przekazania Wykonawcy placu budowy do 

końca okresu  gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

spoczywa na Wykonawcy.  

         Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i   będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

         Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego  dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z  podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska   

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą   techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

         Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty  będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

      a) datę przekazania Wykonawcy placu budowy,  

      b) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

      c) uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

      d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych   elementów robót,  

      e) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich  prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach,  

      f) uwagi i polecenia Inżyniera,  

      g) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,   

      h) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających,  ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów  robót,  

      i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

      j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom  lub wymaganiom szczegółowym w związku z warunkami  

klimatycznymi, 

      k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich  opisem w dokumentacji   

          projektowej,  

      l) dane dotyczące czynności geodezyjnych  

      ł) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia  robót,  
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      m) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek, oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

      n) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

      o) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.  

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca  podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem  stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do  ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną  kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń   

Wykonawcy  robót.  

 

6.8.2. Księga obmiaru.  

 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary  wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach 

przyjętych  

w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru. 

 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o  jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki  badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w  

formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki  do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie  Zamawiającego.  

 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy.  

Do dokumentów budowy  zalicza się, oprócz wymienionych  w Dzienniku budowy, 

Księdze obmiaru i w Dokumentach  laboratoryjnych następujące dokumenty:  

      a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

      b) protokoły przekazania placu budowy, 

      c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

      d) protokoły odbioru robót, 

      e) protokoły z narad i ustaleń,  

      f) korespondencję na budowie. 

 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w  miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej  prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla   Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie  

Zamawiającego. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT.  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

 

7.1.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych  robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym i   SST.  

 

7.1.2. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu   Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie  obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
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7.1.3. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek  błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w  kosztorysie ślepym lub SST nie zwalnia Wykonawcy 

od  obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

 

7.1.4. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością  wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub 

oczekiwanym   przez Inżyniera i Wykonawcę. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.  

 

7.2.1. O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, 

wszystkie pomiary długości, będą   wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej.  

 

7.2.2. Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą  mierzone równolegle do 

podstawy.  

 

7.2.3. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego  inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość  pomnożona przez średni przekrój.  

 

7.2.4. Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami SST.  

 

7.2.5. Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. 

  

7.2.6. W przypadku elementów standaryzowanych takich jak rury,  siatka ogrodzeniowa, dla 

których w ateście producenta  podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić  

podstawę obmiaru.  

 

7.2.7. Woda będzie mierzona w m3.  

 

7.2.8. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach  określonych w dokumentacji 

projektowej i/lub SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

 

7.3.1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w  czasie obmiaru robót muszą 

być zaakceptowane przez  Inżyniera.  

 

7.3.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań  atestujących to Wykonawca powinien posiadać 

ważne  świadectwa legali- 

zacji.  

 

7.3.3. Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę  utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania  robót. 

 

7.4. Podstawowe zasady i czas prowadzenia obmiaru. 

 

7.4.1. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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7.4.2. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 

odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. 

 

7.4.3. Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inżyniera. 

 

7.4.4. W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich 

postępu, obmiaru dokonuje się: 

w przypadku miesięcznego fakturowania, 

w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót,  

wypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

 w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 

 

7.4.5. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 

7.4.6. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się  przed ich zakryciem..  

 

 

8.0. ODBIÓR  ROBÓT.     

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 

8.1.1. Dokonujący odbioru robót ocenie jakość i ilość robót na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 

 

8.1.2. W przypadku, gdy według oceny dokonującego odbioru, wykonane roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonywanych robót nie są gotowe 

do odbioru Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą i Inżynierem wyznacza ponowny 

termin odbioru.  

 

8.1.3. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według 

wzoru określonego przez Zamawiającego, a w przypadku robót ulegających zakryciu zapis do 

dziennika budowy. 

 

8.1.4. Roboty poprawkowe powinny być zestawione wg wzoru nr 10 Instrukcji DP-T 14. 

 

8.1.5. W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają  następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inżyniera   przy udziale Wykonawcy:  

     a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

     b) odbiorowi częściowemu,  

     c) odbiorowi ostatecznemu,  

     d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 

 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na  finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które  w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

 

8.2.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót.  

 

8.2.3. Odbioru robót dokonuje Inżynier.  
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8.2.4. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem  Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony  

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy.  

 

8.2.5. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier  na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników  badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary  w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi  ustaleniami. 

 

8.2.6. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i   innych wcześniejszych 

ustaleń Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian  i 

korekt, oraz dokonania potrąceń za wady trwałe zgodnie z Instrukcją DP-T14.  

 

8.2.7. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach  poprawkowych lub 

dodatkowych Inżynier uwzględnia  tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących 

danej   części robót. 

  

8.3. Odbiór częściowy.  

 

8.3.1. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości  wykonanych części robót wraz z 

ustaleniem należnego  wynagrodzenia.  

 

8.3.2. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót.  

 

8.4.1. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i  wartości.  

 

8.4.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  końcowego powinna być 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na  piśmie o tym fakcie Inżyniera.  

 

8.4.3. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz  prawidłowości 

operatu kolaudacyjnego. 

  

8.4.4. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez   Zamawiającego w 

obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na  podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i  pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót  z dokumentacją projektową i SST.  

 

8.4.5. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie  

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.  

 

8.4.6. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu  na cechy eksploatacyjne obiektu i  
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bezpieczeństwo ruchu,  komisja dokona potrącenia, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

 

8.4.7. We wszystkich sprawach nie objętych SST będą obowiązywały  przepisy "Instrukcji 

DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót   drogowych na drogach krajowych i wojewódzkich". 

 

8.5.Odbiór robót z wadami trwałymi 

 

8.5.1. Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwałe muszą być usunięte przez 

wykonawcę na  

jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek odbiorów na 

danym obiekcie. 

 

8.5.2. Za wady trwałe elementów, asortymentów robót i kompletnych konstrukcji mostowych 

uważa  

się wszelkiego rodzaju niezgodności z dokumentacją projektową w tym z SST, których nie 

można usunąć bez pogorszenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych obiektu. 

Do wad trwałych zalicza się miedzy innymi: 

    -  nie osiągnięcie przez obiekt mostowy projektowanych parametrów, stwierdzone na   

      podstawie wyników pomiarów przy próbnym obciążeniu, 

-  wykonanie konstrukcji ustroju niosącego lub podpór z betonu który nie uzyskał 

wymaganej klasy, nasiąkliwości, wodoszczelności, mrozoodporności, 

-  wykonanie konstrukcji ze stali nie spełniającej wymagań w zakresie własności 

mechanicznych, udarności, składu chemicznego, właściwego równoważnika 

węglowego, 

-  występowanie odchyłek w zasadniczych wymiarach konstrukcji tj. rozpiętości 

przęseł, wysokości i rozstawie dźwigarów głównych, poprzecznic, podłużnic itp. 

wykraczających poza ustalone tolerancje, 

-  występowanie różnic w przekrojach: dźwigarów głównych, poprzecznic, prętów i 

stężeń w dźwigarach kratowych, płyty pomostu itp. wykraczających poza ustalone 

tolerancje,  

          -  zmiany w usytuowaniu w planie pali, fundamentów lub korpusów podpór,  

             wykraczające poza ustalone tolerancje, 

-  niezgodność wymiarów, rzędnych wysokościowych, odchylenie od pionu lub osi  

   korpusów  podpór lub ich elementów wykraczające poza ustalone tolerancje, 

-  wadliwe wykonanie połączeń elementów stalowych lub betonowych, 

-  nierówności powierzchni elementów, wykraczające poza ustalone tolerancje, 

-  niewłaściwy kształt krawędzi i płaszczyzn elementów lub brak ich prostoliniowości, 

-  niezgodne z projektem wpisanie obiektu mostowego w trasę drogową w zakresie  

   niwelety, krzywych poziomych i przechyłek. 

 

8.5.3. Wady trwałe stwierdza: 

1) Inżynier w wyniku kontroli i badań prowadzonych: 

-  w wytwórniach elementów konstrukcji w tym w zakładach prefabrykacji, 

  -  na budowie podczas odbioru materiałów, elementów oraz robót zanikających lub    

                 ulegających zakryciu 

2) Komisja odbioru robót po zakończeniu budowy w tym podczas próbnego 

obciążenia. 

 

8.5.4. Wszelkie materiały i wyroby w których Inżynier wykrył wady trwałe lub niezgodność   

parametrów z dokumentacją projektową nie mogą być wbudowane w obiekt. 
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8.5.5. W przypadku wykrycia przez Inżyniera  wad trwałych w elementach obiektu podczas 

ich odbioru oraz odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, wstrzymuje on budowę 

do czasu powołania przez inwestora Komisji. W skład Komisji oprócz przedstawicieli 

inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja działa w obecności Inżyniera i 

przedstawiciela wykonawcy.  

Zadaniem Komisji jest ustalenie czy stwierdzone w obiekcie wady trwałe wpływają na 

parametry techniczne i eksploatacyjne obiektu mostowego. 

 

8.5.6. W przypadku stwierdzenia w obiekcie mostowym wad trwałych nie wpływających na 

jego parametry techniczne i eksploatacyjne, biorąc pod uwagę ich wielkość i zakres 

odbierający ustala  w sposób indywidualny wysokość potrąceń. Potrącenia nie mogą być 

niższe od 5% wartości kosztorysowej  odbieranego elementu.  

 

8.5.7. W przypadku stwierdzenia przez Komisję wad trwałych elementów lub asortymentów 

robót,  

które obniżają parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu wykonawca jest 

zobowiązany do przeprowadzenia na własny koszt robót rozbiórkowych, niezbędnych dla 

odtworzenia stanu budowy jaki miał miejsce przed rozpoczęciem nieodebranych robót i 

ponowne wykonanie zakwestionowanych elementów. 

 

8.5.8. Inwestor może za zgodą projektanta wyrazić zgodę na dokonanie na koszt wykonawcy 

robót adaptacyjnych, które doprowadzą obarczony wadami trwałymi element lub asortyment 

robót do stanu,   w którym  nie będzie on wpływał na obniżenie parametrów technicznych i 

eksploatacyjnych konstrukcji obiektu. Nie wpływa to jednak na wartość potrąceń za wady 

trwałe zgodnie z pkt. 8.5.6. 

 

8.5.9. W przypadku wykrycia wad trwałych w obiekcie mostowym przez komisję odbioru 

ostateczne go robót dokonuje ona oceny zgodnie z pkt. 8.5.5. 

 

8.5.10. Potrącenia za złą jakość nawierzchni na jezdni mostowej ustala się wg załącznika nr 1 

do Instrukcji DP-T14, z tym , że próbki należy pobrać w trakcie wbudowania mieszanki tak, aby nie uszkodzić 

izolacji pomostu. 
 

8.5.11. Bezpośrednio przed odbiorem ostatecznym obiektu, niezależnie od przeprowadzonych 

w trakcie odbiorów częściowych należy wykonać pomiary kontrolne zgodnie z wzorem nr 6 

Instrukcji DP-T14. 

 

8.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.  

 

8.6.1. Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest  protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 

8.6.2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany  przygotować następujące 

dokumenty:         

          a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  

          b) szczegółowe specyfikacje techniczne,  

          c) uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i  udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

          d) recepty i zalecenia technologiczne,  

          e) dziennik budowy i księgi obmiaru,  

          f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń  laboratoryjnych zgodne z SST     

             i PZJ,  

          g) atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
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         h) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do  dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i 

SST,  

          i) sprawozdanie techniczne,  

          j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (art.43.1. Prawa Budowlanego)  

          k) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 

8.6.3. Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:  

         a)  zakres i lokalizację wykonanych robót,  

         b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji  projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego,  

         c)  uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

         d)  datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

 

8.6.4. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem  przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

 

8.6.5. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub  uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 

8.6.6. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.7. Odbiór pogwarancyjny.  

 

8.7.1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonania robót  związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 

8.7.2. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru  ostatecznego.  

 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI.  

 

9.1. Ustalenia ogólne.  

 

9.1.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ślepego.  

 

9.1.2. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na  wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 SST i   dokumentacji 

projektowej.  

 

9.1.3. Cena kosztorysowa jednostki obmiarowej podanej w  kosztorysie ofertowym wynika z 

następującej formuły  kalkulacyjnej:  

 

Ck = R + M + Kz + S + Kp + Z + P 

 

9.1.4. Cena kosztorysowa (Ck) jednostki obmiarowej robót  obejmuje: 

          1/ koszty bezpośrednie w skład których wchodzą:  

              a) robocizna bezpośrednia (R),  

              b) wartość zużytych materiałów do wykonania jednostki  
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obmiarowej danej roboty (M)  

              c) koszty zakupu materiałów obejmujące również dowóz materiałów bezpośrednio 

lub pośrednio poprzez  magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczego na plac  

budowy  (Kz),  

              d) wartość pracy sprzętu stosowanego przy wykonywaniu   danej jednostki 

obmiarowej robót  wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i  z  powrotem montaż i demontaż na miejscu pracy)- (S),  

          2/ koszty pośrednie (Kp) w skład których wchodzą: 

a) koszty ogólne budowy z urządzeniem placu budowy i zaplecza takie  jak: płace 

personelu budowy nie zaliczane do płac  bezpośrednich (m.in. płace kierownictwa, 

magazynierów,  sprzątaczek, obsługi itp.), płace dozoru, laborantów, narzuty na 

płace (podatek, ZUS, świadczenia),  wynagrodzenia bezosobowe, montaż i demontaż 

zaplecza  tymczasowego oraz odpisy z tytułu jego zużycia, wyposażenie zaplecza w 

różne urządzenia jak: drogi  tymczasowe, oświetlenie, agregaty grzewcze, zużycie 

paliwa do ogrzania, amortyzacja, remonty i konserwacja  lekkiego sprzętu 

budowlanego, zużycie przedmiotów  nietrwałych oraz narzędzi użytkowanych na 

budowie, wydatki  dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy: zużycie  odzieży i 

obuwia ochronnego oraz urządzeń związanych  z  zabezpieczeniem miejsca pracy, 

środków  higieniczno-sanitarnych i leczniczych, koszty  zatrudnienia pracowników 

zamiejscowych, opłaty zużycia materiałów i energii na cele administracyjne budowy,  

zużycie barakowozów oraz innych przedmiotów nietrwałych użytkowanych na  

 cele ogólne, koszty  podróży służbowych, usługi obce na rzecz budowy,  opłaty za 

dzierżawę chodników, placów,   bocznic użytkowanych przez budowę, koszty 

ekspertyz dotyczących badań materiałów, wykonanych robót,  elementów, 

ubezpieczenie majątkowe budowy. 

              b) koszty zarządu jednostki gospodarczej takie jak: płace i narzuty na płace personelu   

               zarządu, koszty  delegacji i przejazdy, eksploatacja służbowych   samochodów            

               osobowych, zakup materiałów biurowych i  utrzymanie obiektów ogólnego  

                przeznaczenia, prace  badawcze oraz wydatki związane z usprawnieniem metod     

  wykonywania robót i organizacji zarządzania, koszty  finansowe jak obsługa  

  kredytów, prowizje bankowej inne  opłaty, utrzymanie stołówek, bufetów, domów  

wypoczynkowych  oraz innych usług, inne wydatki oraz   porady prawne, 

korzystanie z ośrodków obliczeniowych, koszty  dokumentacji powykonawczej, 

reprezentacyjne itp.  

          3/ zysk kalkulacyjny (Z), który uwzględnia ewentualne ryzyko  

          4/ podatki (P) obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami  

 

9.1.4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

 

9.1.5. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną  pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 

robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków  omówionych w 

warunkach kontraktu. 

 

9.1.6. Zapłata wynagrodzenia następuje według cen jednostkowych,  oraz elementów 

rozliczeniowych wymienionych w kosztorysie  ofertowym za rzeczywistą ilość wykonanych i 

odebranych  robót  określonych  szczegółowo w SST. 

 

9.2. Zaplecze Zamawiającego.  

 

9.2.1. Wymagania dotyczące Zaplecza Zamawiającego 
          Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu Zaplecze: 
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a) biuro z wyposażeniem - zamykane pomieszczenie biurowe o podstawowym standardzie,        

  wyposażone w następujące sprzęty: 

              - biurko, 

   - krzesła i stół, 

   - wyposażenie umożliwiające spożywanie posiłków, 

 b) środki łączności - telefon 

 c) sprzęt ochrony osobistej - kaski ochronne, kamizelki, buty ochronne - 2 komplety 

 Budowa, urządzenie pomieszczeń, zakup wyposażenia, oraz utrzymanie i eksploatacja 

w/w zaplecza należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien urządzić jedno 

miejsce pracy dla Inspektora Nadzoru. 

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

l.  Wytyczne udzielania zamówień publicznych. Załącznik do Zarządzenia Nr 4 

Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 5 kwietnia 1995 r. 

2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych 

realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP 1989 r. (z 

późniejszymi zmianami) 

3. Zarządzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia   

 1994r. w sprawie Dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej - MP Nr 2, poz.29 z  

 1995 r. 

4. Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 4 lipca 1994; DZ. u. Nr 89 poz. 414 z dnia 25.   

 sierpnia 1994 r. wraz z przepisami wykonawczymi. 

5. Warunki Ogólne Umowy 

6. Warunki Szczegółowe Umowy 

7. Dane Przetargowe. 
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M.20.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE. 

M.20.01.00 Prace pomiarowe.  

M.20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowego  

                     obiektu  inżynierskiego. 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST. 

 Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wyznaczeniem osnowy pomiarowej, głównych punktów 

wysokościowych i wytyczenia  przebudowywanego przepustu JNI 01020796 pod ul. 

Dworcową w miejscowości Waganiec  w związku z przebudową drogi powiatowej nr 

2613C Przypust-Waganiec.    

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 

przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w 

terenie przebiegu zaprojektowanej trasy drogowej oraz położenia obiektu inżynierskiego, oraz 

kontroli ich jakości . 

 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem przebiegu trasy i punktów 

wysokościowych wchodzą: 

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi     

   trasy   i  punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały i ochrona ich przed zniszczeniem,  

- oznakowanie w/w punktów sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne   

  odtworzenie. 

 

1.3.2. Wytyczenie obiektów mostowych 

 Wytyczenie obiektów mostowych 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, 

- wyznaczenie usytuowania obiektu (punkty przecięcia osi podpór z osią trasy,   

  kontury fundamentów podpór,  

 

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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność 

Dokumentacją Projektową , SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w SST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

 

2.2. Rodzaje materiałów. 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem 

lub prętem stalowym, słupki betonowe, rury metalowe o długości około 0,50 m lub stalowe 

płyty obetonowane 

 Paliki 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 m 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3.0. 

 

3.2. Sprzęt pomiarowy. 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki. 

 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 SST D-M-00.00.00 „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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 
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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 500 m. 

 Wykonawca robót geodezyjnych założy 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 500 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 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  
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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 położenia obiektu mostowego. 

Dla obiektu mostowego należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:  

- wytyczenie osi obiektu, 

- wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, a w szczególności 

jego osi  i osi  przyczółków i filarów, 

 Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 

 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

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 OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Jednostką jest ryczałt obejmujący całość robót geodezyjnych do których należą: 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i   

  oznakowanie  ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Zgodnie z dokumentacją Projektową omówione w niniejszej SST roboty obejmują 

następującą ilość jednostek obmiarowych : 

- wytyczenie osi konstrukcji ( wtym osi podparć) i punktów wysokościowych na 

odcinku  obejmującym całkowitą długość obiektu  po obrysie zewnętrznych krawędzi 

skrzydełek 

Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektu mostowego jest ujęta w koszcie robót 

mostowych. 

 

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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M.20.51.00  PRACE ROZBIÓRKOWE. 
 

M.20.51.50  Rozbiórki elementów obiektów  

                     inżynierskich. 

 
1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST.  

 Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową przepustu JNI 01020796 pod ul. 

Dworcową w miejscowości Waganiec  w związku z przebudową drogi powiatowej nr 

2613C Przypust-Waganiec.    
 

1.2.Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi podstawowy dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych SST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 

związanych z rozbiórką elementów konstrukcji i jej wyposażenia w ramach robót 

przygotowawczych do przeprowadzenia przebudowy obiektu. Dotyczą następującego zakresu 

robót: 

 oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,  

 rozbiórka istniejącej , tymczasowej, żelbetowej konstrukcji oporowej wraz z 

nawierzchnią chodnika z kostki betonowej, 

 rozbiórka konstrukcji nawierzchni drogowej na jednym pasie ruchu, 

 rozbiórka istniejącej bariery energochłonnej. 

 

1.4.Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z podawanymi w 

obowiązujących polskich normach i w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne". Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją  Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

  

2. MATERIAŁY. 

Materiały nie przewidziane do wykorzystania po przebudowie należy wywieźć na 

miejsce przeznaczone  na wysyp wskazane przez Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT.  

Do wykonania robót rozbiórkowych należy stosować:  

      - elektronarzędzia z osprzętem do robót wyburzeniowych 

      - sprężarkę powietrza 

      - młoty pneumatyczny  

      - palniki acetylenowe do cięcia stali, 

      - dźwig samojezdny, 

      - samochód ciężarowy.  

 

4. TRANSPORT.  
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Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce 

wskazane przez Inżyniera.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy dokładnie zlokalizować w 

terenie przebiegi uzbrojenia podziemnego w obecności jego gestorów. 

Roboty należy prowadzić wg opracowanego wcześniej projektu rozbiórek, pod stałym 

nadzorem technicznym zgodnie z obowiązującymi  przepisami.  

 Roboty należy tak prowadzić, by nie dopuścić do zasypywania gruzem cieku i terenu 

przed obiektem. 

 Rozbiórki w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących kabli należy prowadzić w 

obecności  i po wcześniejszym uzyskaniu zgody gestorów tych instalacji.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Kontrola jakości przeprowadzonych robót polega na sprawdzeniu: 

-    kompletności wykonanych robót,  

stanu otoczenia obiektyu po przeprowadzonej rozbiórce.  

Pozostałe wymagania – patrz SST D.00.00.00.   

 

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych objętych niniejszą  specyfikacją jest 1 m3, 

1 m2 lub 1 t w zależności od rodzaju  materiału do rozbiórki określony na podstawie 

rzeczywistej wielkości lub ilości elementów rozbieranych przed rozbiórką.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Odbioru robót związanych z rozbiórką elementów istniejącego mostu dokonuje 

Inżynier po zgłoszeniu ich do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych po odbiorze robót.  

Cena wykonania robót obejmuje roboty wyszczególnione w p. 1.3. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Aktualnie obowiązujące przepisy branżowe dotyczące przedmiotowych robót ze 

szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP 
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M.21.00.00 FUNDAMENTY. 

M.21.15.00 Wzmocnienie podłoża. 

M.21.15.01 Wykonanie wzmocnienia podłoża                                 

                    fundamentów  bezpośrednich poprzez wymianę  

                    gruntu na beton klasy C12/15 (B15) 

                    (podłoża pod fundamentami). 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST.  

 Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową przepustu JNI 01020796 pod ul. 

Dworcową w miejscowości Waganiec  w związku z przebudową drogi powiatowej nr 

2613C Przypust-Waganiec.    

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 

i odbiorze betonu podkładowego pod fundamentamii z betonu C12/15 (B15), zawierające 

wytworzenie mieszanki betonowej oraz jej ułożeni i zagęszczenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, SST, normami i poleceniami Inżyniera Projektu. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, 

pkt 2. 

2.2. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1. Cement 

Do betonu klasy B25 i poniżej B 25 należy stosować cement klasy CEM I 32,5 N, spełniający 

wymagania normy PN-EN 197-1:2002. 

Skład i akceptacja dostaw cementu – na podstawie ST M.22.10.01. 

Wyniki badań powinny spełniać wymagania: 

 

 
 

2.2.2. Kruszywo 

Jako kruszywo grube do betonu klasy poniżej B25 można stosować żwir o maksymalnym 

wymiarze ziarna do 31,5 mm, spełniający następujące wymagania: 

a) w zakresie cech fizycznych i chemicznych określone w PN-86/B-06712 dla kruszywa 

marki 30, 

b) mrozoodporność według zmodyfikowanej metody bezpośredniej – nie większa niż 10%, 

c) zalecana zawartość określona ułamkiem masowym: 

- podziarna – nie większa niż 5% 

- nadziarna – nie większa niż 10% 
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d) w kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny 

Uziarnienie kruszywa powinno mieścić się w granicach dla łącznego uziarnienia 

przedstawionego na wykresie: 

Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0÷31,6 m (dla betonu klasy B25 i niższej) 

 

 
 

Kruszywo drobne powinno spełniać wymagania podane w ST M.22.10.01. 

Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa wg ST M.22.10.01.. 

2.2.3. Woda zarobowa do betonu 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania podane w ST M.22.10.01. 

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Domieszki i dodatki do betonu należy stosować zgodnie z ST M.22.10.01. 

2.3. Skład mieszanki betonowej 

Warunki ustalania składu mieszanki betonowej zostały podane w ST M.22.10.01. 

Ponadto powinny być spełnione następujące warunki: 

a) Maksymalna ilość cementu dla betonu klasy B 25 wynosi 400 kg/m
3
 

b) Zawartość powietrza w mieszance betonowej (przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5 mm) 

badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250, w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających nie powinna przekraczać 3÷5 %, gdy beton narażony jest na czynniki 

atmosferyczne i 4÷6 %, gdy beton narażony jest na stały dostęp wody przed 

zamarznięciem. W przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających nie powinna 

przekraczać 2 %. Da betonu podłoża dopuszcza się nie stosowanie domieszek 

napowietrzających, dla betonu podwaliny należy stosować ww. domieszki. 

2.4. Wymagane właściwości betonu 

Wymagane właściwości betonu zostały podane w ST M.22.10.01. 

 

3. SPRZĘT 

Jak w SST M.22.10.01. 

 

4. TRANSPORT 

Jak w SST M.22.10.01. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Jak w SST M.22.10.01. 

Grunt pod ścianą oporową należy wymienić do stropu piasków drobnych – wymagane 

potwierdzenie inspektora nadzoru.. Grubość warstwy wymienianej nie mniejsza niż 20 cm.   

5.1. Tolerancja wykonania 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą : 

-rzędne -1 cm 

-wymiary w planie -5 cm 

Zwraca się uwagę na wygładzenie górnej powierzchni betonu. Powierzchnię świeżego 
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betonu należy wygładzić przez zacieranie. Górna powierzchnia powinna być tak 

przygotowana, aby szczelina pomiędzy 4-metrową łatą i powierzchnią betonu nie była 

większa niż 10 mm. Powierzchnia betonu nie może mieć lokalnych nierówności 

przekraczających 5 mm wysokości i 5 mm zagłębień, pod warunkiem, że nierówności te nie 

mają ostrych krawędzi. 

Warunki dotyczące składników mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz 

badań podane są w części dotyczącej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji 

żelbetowych niniejszych SST. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Jak w SST M.22.10.00. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 betonu klasy B-15. 

Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu zgodną z projektem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Na podstawie wyników badań wg pkt. 6 należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli 

wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 

uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 

obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego 

odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne". 

Płaci się za ilość m
3
 wbudowanego betonu zgodnie z obmiarem. Cena jednostkowa 

uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, tj. wyprodukowanie 

i dostarczenie w miejsce wbudowania mieszanki betonowej, oczyszczenie strefy 

betonowania, ewentualne odpompowanie wody z wykopu, ułożenie mieszanki betonowej z 

zagęszczeniem i pielęgnacją, oczyszczenie 

stanowiska pracy i usunięcie konstrukcji pomocniczych będących własnością Wykonawcy, 

poza teren budowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wg SST M.22.10.01. 
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M 21.53.00. ROBOTY ZIEMNE PRZY FUNDAMENTACH 

M.21.53.01.Wykonanie wykopów w gruntach niespoistych i spoistych 

 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  techniczne dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z przebudową przepustu JNI 01020796 pod ul. Dworcową w 

miejscowości Waganiec  w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2613C Przypust-

Waganiec.    
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych 

stosowany przy zleceniu i realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego wymienionego w pkt. 

1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe 

dotyczące wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie wykopów w 

grutach niespoistych i spoistych.  

Roboty te będą wykonane przez Wykonawcę. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo, jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Projektem , SST oraz z 

poleceniami Inżyniera. Rozparcie i umocnienie ścian wykopów oraz zabezpieczenie i 

podwieszenie ewentualnego uzbrojenia podziemnego – wg opracowania Wykonawcy robót 

zaakceptuje inspektor nadzoru oraz gestor uzbrojenia. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

2. MATERIAŁY  

Nie dotyczy.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

Sprzęt musi uzyskać aprobatę Inżyniera.  

 

4. TRANSPORT  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu musi być dostosowany do kategorii 

gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urobku.  

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych jak i poza nim. 

 

 5. WYKONANIE ROBÓT  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca jest zobowiązany do 

sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi wg PW oraz zlokalizowania rzeczywistego 

uzbrojenia podziemnego metoda przekopów próbnych w obecności gestorów uzbrojenia.  

Roboty ziemne należy wykonać do rzędnych określonych w PW. Sposób wykonania 

wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a  

naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania wykopu lub innych 

odstępstw od Projektu Wykonawczego obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane 

w PW to roboty należy przerwać powiadamiając natychmiast Inspektora, a dalsze prace  
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prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór 

nad tymi urządzeniami. 

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być większe niż 

10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 

przekraczać + 1 cm i - 3 cm.  

Szerokość korpusu nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm a 

krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań.  

Pochylenie skarpy wykopu nie może się różnić od projektowanego o więcej niż 10% jego 

wartości wyrażonej tangensem kąta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Sprawdzenie wykonania wykopów będzie polegało na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Projekcie Wykonawczym. W 

czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,  

- zapewnienie stateczności wykopów,  

- odwodnienie wykopu w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  

- dokładność wykonania wykopu /usytuowanie/. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru robót ziemnych jest 1 m
3
 wydobytego gruntu rodzimego.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty ziemne uzna się za wykonane, jeżeli wszystkie wyniki pomiarów będą zgodne z 

Projektem Wykonawczym.  

Podstawą odbioru robót ziemnych są:  

 - pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

projektem i SST  

 - inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót  

Zakres w/w robót określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne dokumenty potwierdzone 

przez niego.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Cena jednostkowa uwzględnia:  

 - zapewnienie niezbędnych czynników produkcji;  

 - prace pomiarowe,  

 - wykonanie wykopów wraz z wywozem gruntu, 

            - zabezpieczenie i podwieszenie/podparcie ewentualnego uzbrojenia podziemnego    

              na czas robót,   

            - umocnienie ścian wykopów,  

 - wykonanie wymaganych badań i pomiarów,  

 - oczyszczenie terenu.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-S-2205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

10.2. Inne  

Instrukcja DPT-14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych GDDP W-wa 

1989r. wraz późniejszymi zmianami. 
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M.22.00.00   KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE    

                      OPOROWE 

M.22.10.00   KONSTRUKCJE OPOROWE 

M.22.10.01   Wykonanie konstrukcji oporowej o wysokości poniżej  

                      4 m  z betonu klasy C30/37 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych przebudową przepustu JNI 01020796 pod ul. 

Dworcową w miejscowości Waganiec  w związku z przebudową drogi powiatowej nr 

2613C Przypust-Waganiec.    
 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu betonu 

konstrukcyjnego w elementach konstrukcji przedmiotowego obiektu inżynierskiego.  

Zakres robót obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; 

- prace pomiarowe;  

-wykonania wykopu wraz jego zabezpieczeniem; 

- wbicie palików drewnianych, 

- obniżenie poziomu wody w wykopie o ile zachodzi tego potrzeba; 

- wykonaniem deskowań i rusztowania; 

- wykonanie zbrojenia; 

-  zabetonowanie konstrukcji oporowej wraz z pielęgnacją betonu; 

- zaizolowanie zasypywanych powierzchni betonowych; 

- wykonanie dylatacji segmentów konstrukcji oporowej wraz z ich uszczelnieniem; 

- rozbiórkę rusztowań i deskowań; 

- zasypanie ławy konstrukcji oporowej; 

- uporządkowanie terenu robot z usunięciem odpadów poza pas drogowy. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami podanymi 

w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1, a także z nadrzędnym przepisem prawnym 

t.j. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 

ich usytuowanie”. (Dz.U. Nr 63, z dnia 3 sierpnia 2000r.), zwanym dalej „Rozporządzeniem”. 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie  

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy 

w stanie suchym. 
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Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 

cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną zwiększoną wartość 

ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1. 

Wykonawca   robót  jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Dla robót związanych z produkcją mieszanki betonowej oraz badaniami mieszanki i betonu 

obowiązują zasady podane w „Rozporządzeniu”. 

 

2. MATERIAŁY: 

- beton klasy C 30/37 

- beton podłoża C12/15, 

- paliki sosnowe d=12,0 cm L=250,0 cm, 

- rurki HDPE32/2,9 L=330 mm, 

- płyta pilśniowa nasączona Abizolem, 

- kit trwale elastyczny, 

- deskowanie, 

- pręty zbrojeniowe wg sst M.22.10.02. 

- izolacja powłokowa wg sst M.27.01.00.   

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 

2. Dla betonów przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe niezależnie od polskich norm 

obowiązują warunki podane w nadrzędnym przepisie prawnym t.j. „Rozporządzeniu”. 

2.2. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1.   Cement 

a) Rodzaje cementu 

Do wykonania betonów klasy powinien być stosowany cement portlandzki 

CEM I (bez dodatków), niskoalkaliczny, klasy 42,5 spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. 

Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 

zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60 %, 

zawartość alkaliów do 0,6 %, 

zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9 %, 

zawartość C4AF + 2 x C3 A ≤ 20 %, 

zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤  7 %. 

b) Akceptacja poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. Cement 

pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed 

użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 

oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1 

oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 

oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 

sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 

się w wodzie. 

Wyniki badań powinny spełniać podane niżej wymagania: 

 

Klasa 
Początek 

wiązania min 

Stałość objętości 

Mm 

Wytrzymałość normowa 

po 28 dniach, MPa 
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42,5 ≥60 ≤10 ≥ 42,5 ≤ 62,5 

 

 

Dla żadnej  z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść w 

palcach. 

2.2.2.   Kruszywo 

2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie 

Do   betonu   należy   stosować   kruszywo   mineralne   odpowiadające  wymaganiom   normy PN-

86/B-06712 z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ponadto   zgodnie   

z   „Rozporządzeniem”   kruszywo   powinno   odpowiadać   dodatkowym wymaganiom, które 

zestawiono poniżej. 

2.2.2.2. Kruszywo grube 

Do betonów klasy B30 i wyższych należy stosować grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym 

wymiarze ziarna do 16 mm, Zawartość w grysach podziarna nie powinna przekraczać 5 %, a 

zawartość nadziarna 10 %, 

2.2.2.3. Kruszywo drobne 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 

do 0,25 mm – 14 do 19 % 

do 0,50 mm – 33 do 48 % 

do 1,00 mm – 57 do 75 % 

2.2.2.4. Zawartość pyłów i zanieczyszczeń 

W zakresie zanieczyszczeń kruszywa powinny odpowiadać warunkom podanym poniżej w tabeli: 

 

RODZAJ 

ZANIECZYSZCZENIA 

DOPUSZCZALNA ZAWARTOŚĆ 
 

kruszywo grube 

Kruszywo drobne 
Pyły mineralne do 1 % do 1,5 % 
Zanieczyszczenia obce do 0,25 % do 0,25 % 
Zanieczyszczenia organiczne *) *) 
Ziarna nieforemne do 20 % - 
Grudki gliny 0 % 
*)W ilości nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej 

 

2.2.2.5. Właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa 

Właściwości fizyczne i  chemiczne kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-

06712 oraz spełniać dodatkowo wymagania podane w tabeli poniżej: 

 

CECHA WYMAGANIA 
 

kruszywo grube 

Kruszywo drobne 
Zawartość związków siarki do 0,1 % do 0,2 % 
Wskaźnik rozkruszenia 

- grysy granitowe 

- grysy bazaltowe 

 

do 16 %  

do 8 % 

- 

Nasiąkliwość do 1,2 % - 
Mrozoodporność do 2 %*)  

do 10 %**) 

-- 

*) wg metody bezpośredniej 

**) wg PN-B-11112:1996 (zmodyfikowana metoda bezpośrednia) 

Reaktywność alkaliczna 

Reaktywność alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym do produkcji oznaczana jest wg PN-

91/B-06714/34 i nie powinna wywoływać zmian liniowych większych niż 0,1 %. 

2.2.2.6.Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa 
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Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja 

Inżyniera, która powinna być wydana na podstawie: 

 

 

 

świadectwa jakości kruszywa wystawionego przez dostawcę (deklaracji lub certyfikatu 

zgodności z PN-B-06712) i zawierającego wyniki pełnych badań zgodnie z PN-86/B-06712 

oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej, 

przeprowadzonych na budowie badań kruszywa obejmujących: 

oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 

oznaczenie kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16 

oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12 

oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych) 

oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13 i spełniających wymagania 

ST. 

2.2.2.7. Uziarnienie kruszywa 

Do betonów należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach 

podanych poniżej. 

Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 do 16 mm (dla betonów klasy B30 i wyższych) 

 
 

Graniczne uziarnienie kruszywa 

2.2.3.  Woda zarobowa do betonu 

Wodę zarobową do betonu należy czerpać z wodociągów miejskich. 

Stosowanie wody wodociągowej nie wymaga badań. 

Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 

 

 

CECHA WYMAGANIE METODA BADAŃ WG 
Barwa Powinna odpowiadać wodzie 

wodociągowej 
PN-EN 1008:2004 

Zapach Bez zapachu gnilnego PN-EN 1008:2004 
Wskaźnik pH ≥ 4 PN-EN 1008:2004 

Zawartość siarkowodoru do 20 mg/l PN-82/C-045 66/02 
Zawartość siarczanów do 600 mg/l PN-82/C-045 66/03 
Zawartość cukrów do 500 mg/l PN-76/C-04628/02 
Zawartość chlorków do 400 mg/l PN-73/C-04600/00 
Twardość ogólna do 10 mval/l PN-99/C-04554/04 
Sucha pozostałość do 1500 mg/l PN-78/C-04541 
Obniżenie wytrzymałości 

zapraw na zginanie lub 

ściskanie 

Nie więcej niż 10 % PN-EN 1008:2004 
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2.2.4.   Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 

napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej jakość i sposób stosowania powinny 

być zaopiniowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, a domieszka powinna posiadać  

 

 

świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym (Aprobatę Techniczną) 

wydane przez tenże Instytut. Zaleca się sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu 

receptury mieszanki betonowej. 

Stosowanie domieszki i dodatki nie mogą powodować nadmiernego skurczu betonu. Domieszki 

należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu cementów portlandzkich 

klasy „32.5” i wyższych. 

2.3.    Skład mieszanki betonowej 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z zgodnie z „Rozporządzeniem” i 

zasadami: 

skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 

mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. W celu polepszenia właściwości mieszanki 

betonowej i betonu zaleca się stosowanie domieszek wg 2.2.4. przy projektowaniu składu mieszanki 

betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej 

temperaturze dobowej nie większej niż 10
O
 C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie 

betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1, 3 Rb
G
 . 

W przypadku odmiennych warunków wykonywania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, 

odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględnić wpływ 

takich czynników na wytrzymałość betonu. 

Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza od 2 (wartość stosunku w/c nie większa niż 0,5, dla 

betonu B50 w palach prefabrykowanych - 0,40). 

Konsystencja mieszanki nie może być rzadsza od plastycznej, sprawdzona aparatem Ve-Be. 

Dopuszcza się badanie stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową 

wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać przedziałów wartości podanych w poniższej tabeli w 

przypadku stosowania domieszek napowietrzających (w przypadku betonu o wymaganym stopniu 

mrozoodporności należy stosować domieszki napowietrzaj ące). 

 

UZIARNIENIE 

KRUSZYWA [mm] 
 0÷16 0÷31,5 

Zawartość powietrza beton narażony na czynniki 

atmosferyczne 
3,5÷5,5 3÷5 

% beton narażony na stały 

dostęp wody, przed 

zamarznięciem 

4,5÷6,5 4÷6 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 

42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek 

betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystencji zawierających 

różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku, 

za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 

przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

h) Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

400 kg/m  dla betonu klasy B30, 

450 kg/m dla betonu klas B35 i wyższych. 

Dopuszcza się przekraczanie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą 

Inżyniera. 
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2.4.      Wymagane właściwości betonu 

2.4.1. Klasy betonu i ich zastosowanie 

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie 

z normą PN-91/S-10042. 

2.4.2. Wymagania dla betonu 

Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy. 

CECHA WYMAGANIE METODA BADAŃ WG 

Nasiąkliwość Do 5 % beton klasy ≥ B35, do 4% beton 

klasy B40 

PN-88/B-06250 

Wodoszczelność Większa od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250 

Mrozoodporność Ubytek masy nie większy od 5% 

Spadek wytrzymałości nie większy od 20 

% po 150 

cyklach zamrażania i odmrażania (F150) 

PN-88/B-06250 

Dodatkowo należy przeprowadzenie badania mrozoodporności betonu w obecności środków 

odladzających (2% roztwór NaCl), na oddzielnych próbkach. 

 

3.        SPRZĘT 

3.1.     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3 

Zastosowany sprzęt musi gwarantować zachowanie wymagań jakościowych robót i musi być 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Dozowanie składników 

Dozatory muszą mieć aktualne  świadectwo legalizacji.   Składniki muszą być dozowane 

wagowo. 

Mieszanie składników 

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Transport mieszanki betonowej 

Do transportu mieszanek betonowych należy  stosować mieszalniki  samochodowe (tzw. 

„gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 

w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych 

ani wywrotek. 

Podawanie mieszanki 

Przy stosowaniu pomp do podawania betonu obowiązują wymagania określone w WTW 

4M/91 Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. 

Dopuszcza  się  także  przenośniki  taśmowe jednosekcyjne  do  podawania  mieszanki  na 

odległość nie większą niż 10 m. 

Zagęszczanie 

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 

6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 

zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów 

powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4. 

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu 

Transport i przechowywanie cementu - wg BN-88/6731-08. 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co 

najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz 
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napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i  cementosamochody wyposażone 

we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania 

i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający 

dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002. 

Do  każdej   partii   dostarczanego   cementu  powinien  być   dołączony  dokument  dostawy 

zawierający  dane  oraz  sygnaturę  odbiorczą kontroli jakości  wg PN-B-197-1:2002  oraz 

certyfikat zgodności z Normą. 

4.3. Magazynowanie kruszywa 

Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w 

warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz 

zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

a) Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani 

zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego. 

Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość 

gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 

samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

b) Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do 

miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 

sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia + 15
O
C 

70 minut przy temperaturze otoczenia + 20
O
C 

30 minut przy temperaturze otoczenia + 30
O
C 

4.5. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi 

Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących 

warunków: 

masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej 

szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s 

kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18
O
  przy transporcie do góry i 12

O
 

przy transporcie w dół 

przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy 

oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty 

materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniające wszystkie warunki,  w jakich będą wykonywane roboty betonowe  oraz 

projekty deskowań i rusztowań. 

Roboty izolacyjne wykonywać wg sst M.21.20.10 

5.2. Roboty betonowe 

5.2.1.  Zalecenia ogólne 

Roboty betonowe muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06251 oraz 

„Rozporządzeniem”. 

Roboty betonowe powinny być prowadzone na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej 

przez Inżyniera. 

Dane dotyczące mieszanki roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały na tablicy, 

w odniesieniu do 1 m3 betonu i do jednego zarobu. 

Tablice powinny być ustawiane w pobliżu miejsca mieszania betonu. 
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5.2.2. Mieszanka betonowa 

a) Dozowanie składników 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 

% - przy dozowaniu cementu i wody 

% - przy dozowaniu kruszywa 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

b) Mieszanie składników 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

położenie zbrojenia 

zgodność rzędnych z Dokumentacją Projektową 

czystość deskowania oraz 

obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Deskowanie   

należy   pokryć   środkiem   antyadhezyjnym   dopuszczonym   do   stosowania w budownictwie. 

Należy pamiętać o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworów, nisz, zagłębień, zamocowań zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają 

całkowicie Wykonawcę zarówno jeśli chodzi o późniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne 

opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych 

Podwykonawców). 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

Mieszankę betonową należy układać w sposób ciągły sekcjami o wysokości do 5,0 m bezpośrednio 

ze zbiornika rury, albo przy użyciu leja. Zagęszczanie należy prowadzić wibratorami wgłębnymi. 

Grubość zagęszczanych warstw nie powinna przekraczać 40 cm. 

W celu ograniczenia skurczu, płytę należy wylewać na pełną szerokość, rozpoczynając od środka 

rozpiętości każdego przęsła i postępując w kierunku podpór. Przed ułożeniem betonu, należy 

umieścić w wymaganej pozycji wszystkie elementy przewidziane do wbetonowania, takie jak 

wpusty, sączki, kotwy itp. 

5.2.4. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej, podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia ani 

deskowania buławą wibratora, 

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 do 0,7 m 

belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości 

czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek, 
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zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie, tak aby nie powstawały martwe pola. 

Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby 

wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania się wyładunku 

mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. 

5.2.5. Przerwy w betonowaniu 

a) przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 

i uzgodnionych z Inżynierem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

Inżynierem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego 

obfite zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

b) W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 

całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200 C to czas 

trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy 

unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

a) Temperatura otoczenia 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

plus 5
O
C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 

powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 

zabetonowana konstrukcja. 

wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5
O
C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20
O
C w 

chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. 

b) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.2.7. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5
O
C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 

się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy 

PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych zgodnie z normą PN-63/B-06251. 
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5.2.8. Wykańczanie powierzchni betonu 

Kształtowanie  odpowiednich  spadków poprzecznych i  podłużnych powinno następować podczas 

betonowania elementu. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnię 

płyt powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi.  

•    Wymagania dla widocznych powierzchni betonowych 

Odchylenie równości powierzchni betonu, zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno 

przekraczać 1,0 cm 

Wszystkie widoczne betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień, 

wybrzuszeń ponad powierzchnię, raków, lokalnych progów, wykruszeń, wystających ziaren 

kruszywa, pęknięć. 

Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że ich rozwartość nie 

przekracza 0,1 mm oraz zostaje zachowana wymagana Dokumentacją Projektową otulina zbrojenia 

betonu, a długości rys nie przekraczają 0,20 m. 

Wszelkie ubytki i zagłębienia w powierzchni betonowej powinny być naprawione 

niskoskoskurczową (tj. o skurczu nie przekraczającym 2 %o) zaprawą polimerowo-cementową wg 

specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inżyniera, zgodnej z „Zaleceniami do wykonywania 

oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”. Generalna 

Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998. 

e) Ewentualne łączniki stalowe, spełniające funkcję stężeń deskowań powinny być 

prowadzone w rurkach osłonowych, a pozostałe po nich otwory powinny być wypełnione 

zaprawą polimerowo-cementową jak wyżej. 

Wszelkie wybrzuszenia powinny zostać zeszlifowane. 

Powierzchnie powinny być tak naprawione, aby po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 

wg ST M-20.01.08 nie odróżniały się one kolorem od powierzchni sąsiedniej. 

h) Zaleca się zastosowanie listew drewnianych w szalunkach systemowych. 

i) Technologia napraw wad powierzchni powinna być zatwierdzona przez Inżyniera, a naprawy 

powinny być wykonane na koszt Wykonawcy. 

5.2.9.   Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych Dopuszczalne odchyłki wymiarowe 

podano poniżej: 

Rodzaj odchyłki 
Dopuszczalna 

odchyłka wymiarowa 

Ustrój niosący oraz 

oczepy filarów 

Długość przęsła ± 2 cm 
 

rozpiętość usytuowania łożysk 

± 1 cm 
 

oś podłużna w planie 

± 3 cm 
 

Grubość płyty pomostu 

± 1 cm 
 

Rzędne 

± 1 cm 
 

Usytuowanie w planie belek 

podłużnych i poprzecznych 

 

± 2 cm 

Fundamenty Usytuowanie w planie 

Rzędna górnej powierzchni 

fundamentu 

± 5 cm  

± 2 cm 
Słupy i ściany Rzędna górnej powierzchni podpory 

Pochylenie ścian 

 

 

Wymiary w planie: 

Dla podpór pełno ściennych 

Dla podpór słupowych 

± 1 cm 

0,5% wysokości, ale dla 

podpór słupowych ≤ 15 

mm 

 

± 2 cm  

± 1 cm 

5.3.     Deskowania 

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte 

w Dokumentacji Projektowej  lub wg własnego opracowania. W przypadkach stosowania 

nietypowych  deskowań  projekt ich powinien być każdorazowo  oparty na  obliczeniach 

statycznych, odpowiadających warunkom PN-92/S-10082. 
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Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej 

masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości 

betonowania, sposoby zagęszczenia i obciążania pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność 

ich użycia. 

Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed 

wyciekaniem zaczynu cementowego z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości 

ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku 

ich ugięcia, wielkość tej  strzałki powinna być przyjęta zgodnie z normą PN-91/S 10042. 

Deskowania powinny być wykonane ściśle według ich dokumentacji technicznej i przed 

wypełnieniem  mieszanką betonową  dokładnie   sprawdzone,   aby  wykluczały  możliwość 

jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 

Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona 

przez kontrolę techniczną. 

Powierzchnie deskowań stykające się z betonem powinny być pokryte warstwą specjalnego 

oleju do form, zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Deskowania  powinny  mieć   odpowiednią  sztywność   i   być  wykonane   z   zachowaniem 

warunków  bezpieczeństwa.   Ich   konstrukcja  podlega   akceptacji   Inżyniera.   Wykonawca 

powinien zawiadomić Inżyniera, o tym że deskowanie jest gotowe do wypełnienia betonem, 

na tyle wcześnie, aby Inżynier był w stanie dokonać inspekcji deskowania przed ułożeniem 

betonu. 

Deskowania wielokrotnego użytku muszą spełniać następujące wymagania: ich konstrukcja musi 

być całkowicie szczelna 

sposób łączenia poszczególnych płyt nie może zmniejszać sztywności całego deskowania. 

Połączenia na śruby między płytami są niedozwolone ze względu na możliwość wypływu 

zaczynu, możliwość zniszczenia gwintów oraz trudności związanych z odpowiednim ich 

oczyszczeniem. Ciężar elementów do ręcznego montowania nie powinien przekraczać 60 kg. 

Dopuszczalne ugięcia deskowań 

1/400 l - w deskach deskowań widocznych powierzchni mostów betonowych i żelbetowych  

1/250   l   -   w   deskach   deskowań   niewidocznych   powierzchni   mostów   betonowych i 

żelbetowych Wszystkie deskowania powinny być tego samego typu, dostarczone przez jednego 

producenta. 

5.4.      Rusztowania dla ustroju niosącego 

Wykonawca dostarczy projekt rusztowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte w Dokumentacji 

Projektowej lub wg własnego opracowania. Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać 

podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji, zgodnie z pkt. 5.3 oraz ugięciem i 

osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu oraz zapewniać zachowanie 

tolerancji podanych w pkt. 5.2.9. Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić 

sztywność i niezmienność układu geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla rusztowań lub jarzm montażowych wynoszą: 

a) rozstaw szeregu pali lub ram rusztowani owych ± 15 cm 

b) rozstaw podłużnic i poprzecznic ± 2 cm 

c) rzędne oczepów ± 1 cm 

d) długość wsporników od -1 cm do + 10 cm 

e) przekroje poprzeczne elementów ± 4 % 

f) wychylenie jarzm lub ramy 0,5 % wysokości, 

z płaszczyzny pionowej            lecz nie więcej niż 3 cm 

g) wielkość podniesienia wykonawczego +10 % wartości obliczonej 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi do akceptacji szczegółowe rysunki robocze 

rusztowań. 

5.4.1.   Rozbiórka rusztowań 

Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem,  
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unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Terminy rozdeskowania konstrukcji 

należy ustalać według PN-63/B-06251. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

6.2.      Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

6.2.1. Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej: 

konsystencja mieszanki betonowej 

zawartość powietrza w mieszance betonowej 

wytrzymałość betonu na ściskanie 

nasiąkliwość betonu 

odporność betonu na działanie mrozu 

przepuszczalność wody przez beton 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu zawierającego 

m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 

określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie   konsystencji   przeprowadza   się   podczas   projektowania   składu   mieszanki 

betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 

zmiany roboczej, a w tym raz na jej początku. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją 

mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 

± 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 

± 1 cm - opadu stożka przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 

zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego 

W/C (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, 

zgodnie z pkt 2.2.4. niniejszej ST. 

6.2.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie  zawartości   powietrza  w  mieszance  betonowej   przeprowadza  się  metodą 

ciśnieniową   podczas   projektowania   składu   mieszanki   betonowej,   a   przy   stosowaniu 

domieszek napowietrznych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 

Zawartość   powietrza  w   zagęszczonej   mieszance   betonowej   nie   powinna   przekraczać 

przedziałów wartości podanych w rozdz. 2.3. niniejszej ST w tabeli. 

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki 

liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 

próbkę na 50 m betonu, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki 

pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 

betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają 

wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na 

próbkach kontrolnych 150x150x150 mm spełnia następujące warunki: a) przy liczbie 

kontrolowanych próbek - n, mniejszej niż 15 

 

Ri min≥αRb
G
                 [1] 

gdzie: 

                  Ri min    - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z n próbek 

 

α   - wsp zależny od liczby próbek n w tabeli 

Rb
G
       -  wytrzymałość gwarantowana 
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Liczba próbek n α 

Od 3 do 4 1,15 

Od 5 do 8 1,10 

Od 9 do 14 1,05 

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający 

danej klasie, jeśli spełnione są następujące warunki [2] i [3]. 

Ri min ≥ Rb
G
                                    [2] 

oraz 

R ≥ 1,2 Rb
G
                                [3] 

gdzie: 

R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru: 

 

 
 

w którym Ri - wytrzymałość poszczególnych próbek 

b) przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niż 15 zamiast warunku [1] lub 

połączonych warunków [2] i [3] obowiązuje następujący warunek [5]: 

 

 

 
w którym: 

R      - średnia wartość wg wzoru [4] 

S       - odchylenie standardowe wytrzymałości obliczone dla serii próbek n wg wzoru: 

 

 

  
W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzymałości s, wg wzoru [6] jest większe od 

wartości 0,2R, gdzie R wg wzoru [4], zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących 

zbyt duży rozrzut wytrzymałości. W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie są spełnione, 

kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do odpowiedniej niższej klasy. W 

uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu 

na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości 

betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą 

pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 

6.2.5.   Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 

betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 

kontroli, lecz co najmniej 1 raz dla każdego przyczółka i 1 raz dla ustroju niosącego. Zaleca 

się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji, w ilości po jednej z każdego 

przyczółka i płyty ustroju niosącego każdego obiektu. 

6.2.6. Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych 

w warunkach   laboratoryjnych   podczas   ustalania   składu   mieszanki   betonowej   oraz   

na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co 

najmniej  1 raz dla każdego przyczółka i 1 raz dla ustroju niosącego obiektu. Zaleca się 

badanie mrozoodporności na próbkach wyciętych z konstrukcji, w ilości po jednej z każdego 
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przyczółka i płyty ustroju niosącego. 

Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach mających styczność ze 

środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie badania wg metody przyśpieszonej  (wg 

PN-88/B-06250). 

Wymagany   stopień   mrozoodporności   betonu   F150  jest   osiągnięty,  jeśli   spełnione   są 

następujące warunki: 

a) po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250 

próbka nie wykazuje pęknięć 

łączna masa ubytków betonu w postaci  zniszczonych narożników i  krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych obniżenie wytrzymałości na 

ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20% 

b) po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250 

próbka nie wykazuje pęknięć 

ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków nie przekracza 

w żadnej próbce wartości 0,05m3 /m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 

6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 

warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na 

próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co 

najmniej 1 raz dla każdego przyczółka i 1 raz dla ustroju niosącego każdego obiektu. Zaleca 

się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji, w ilości po jednej z 

każdego przyczółka i płyty ustroju niosącego. Wymagany stopień wodoszczelności betonu 

W8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody równym 0,8 MPa w czterech na sześć próbek 

badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 

6.2.8. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-88/B-06250 i „Wymaganiami GDDP” oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inżynier wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

betonu i stosowanych materiałów. 

6.2.9. Zestawienie wszystkich badań dla betonu 

Badania betonu obejmują: 

badanie składników betonu 

badanie mieszanki betonowej 

badanie betonu 

Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poniżej 

 

 Rodzaj badania 
Metoda badania 

według 

Termin lub częstość 

badania 

1 2 3 4 
Badania 

składników 

betonu 

1) Badanie cementu 

- czasu wiązania 

- zmiany objętości 

- obecności grudek 

PN-EN 196-3 Bezpośrednio przed 

użyciem każdej 

dostarczonej partii 

jw. 2) Badanie kruszywa 

-składu ziarnowego 

-kształtu ziarn 

-zawartości pyłów 

-zawartości zanieczyszczeń 

-wilgotności 

 
PN-78/B-06714/15 

PN-78/B-06714/16 

PN-B-06 714/13 

PN-B-06714/12 

PN-B-06714/18 

jw. 
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jw. 3) Badanie wody PN-EN 

1008:2004 

Przy rozpoczęciu robót 

i w przypadku stwier-

dzenia 

zanieczyszczeń jw. 4) Badanie dodatków i 

domieszek 

aprobat 

technicznych 

wydanych przez 

IBDiM 

 

Badanie 

mieszanki 

betonowej 

Urabialności PN-88/B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

jw. Konsystencji jw. Przy zaprojektowaniu recepty 

i 2 razy na zmianę 

roboczą jw. Zawartości powietrza jw. jw. 
Badania betonu 1) Wytrzymałości na ściskanie 

na próbkach 

jw. Po ustaleniu recepty 

i po wykonaniu każdej partii 

betonu 
jw. 2) Wytrzymałości na ściskanie - 

badania nieniszczące 

PN-74/B-06261 

PN-74/B-06262 

W przypadkach 

technicznie 
uzasadnionych jw. 3) Nasiąkliwość PN-88/B-06250 wg pkt 6.2.5 

jw. 4) Mrozoodporność jw. wg pkt 6.2.6 
jw. 5) Przepuszczalność wody jw. wg pkt 6.2.7 
 

6.3. Kontrola deskowań 

Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i 

porównanie z projektem oraz PN-B-06251. 

6.4. Kontrola rusztowań 

Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem i niwelatorem i 

porównanie z Dokumentacją Projektową. Badania polegają na stwierdzeniu: 

zgodność podstawowych wymiarów z Dokumentacją Projektową, 

zachowania rzędnych i odchylenia od położenia poziomego, 

odchylenia od położenia pionowego, 

zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 

wielkości podniesienia wykonawczego, 

prawidłowości i dokładności połączeń między poszczególnymi elementami. Sprawdzenie   należy  

wykonać   przez   oględziny   zewnętrzne   połączeń   i   przez   kontrolę dociągnięcia wszystkich 

śrub w konstrukcji. 

6.5. Kontrola wykończenia powierzchni betonowych 

Wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny być gładkie i mieć jednolitą barwę i fakturę. 

Na powierzchniach tych nie mogą być widoczne żadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady 

pozostawione przez wewnętrzną wykładzinę deskowań, która powinna być odpowiednio 

przymocowana do deskowania. Wszystkie nieprawidłowości wykończenia powierzchni muszą być 

naprawione przez Wykonawcę. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką   obmiaru   jest   m    (metr   sześcienny)   wbudowanego   betonu   na   podstawie 

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.      Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty 

należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik 
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ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku 

Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do 

ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatnosć za 1 m3   (metr sześcienny) betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 

jakości wykonanych robót. Cena j ednostkowa obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; 

- prace pomiarowe;  

-wykonania wykopu wraz jego zabezpieczeniem; 

- wbicie palików drewnianych, 

- obniżenie poziomu wody w wykopie o ile zachodzi tego potrzeba; 

- wykonaniem deskowań i rusztowania; 

- wykonanie zbrojenia; 

- zaizolowanie zasypywanych powierzchni betonowych; 

- wykonanie dylatacji segmentów konstrukcji oporowej wraz z ich uszczelnieniem; 

- rozbiórkę rusztowań i deskowań; 

- zasypanie ławy konstrukcji oporowej; 

- opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej, 

- opracowanie projektu deskowań i rusztowań, 

- przygotowanie,    transport    i ułożenie    mieszanki    z    odpowiednim    zagęszczeniem 

  i pielęgnacją, 

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Dokumentacją Projektową otworów 

  jak również wbetonowanie potrzebnych zakotwień, marek itp., 

- rozbiórkę deskowań, rusztowań, 

- wykończenie powierzchni betonowych, 

- wykonanie wszystkich badań przewidzianych w ST, 

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością Wykonawcy materiałów 

  rozbiórkowych poza pas drogowy. 

 

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.    Normy 

1.1. PN-EN 197-1:2002     Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

                                            dotyczące cementów powszechnego użytku. 

2. PN-EN 196-1          Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymałości 

3. PN-EN 196-2          Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu 

4. N-EN 196-3          Metody badania cementu - Oznaczanie czasu wiązania i                   

                                             stałości objętości 

5. PN-76/P-79005          Opakowania transportowe. Worki papierowe. 

6. PN-86/B-06712          Kruszywa mineralne do betonu. 

7. PN-76/B-06714/12          Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

                                             zanieczyszczeń obcych. 

8.PN-76/B-06714/13          Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

                                            mineralnych. 

9.PN-76/B-06714/34          Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności 

                                             alkalicznej. 

10.PN-EN 1008:2004          Woda zarobowa do betonów. 

11.PN-99/C-14554/4          Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie sumarycznej 

                                             zawartości wapnia i magnezu w ściekach metodą miareczkową z        
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                                             EDTA oraz obliczanie zawartości magnezu w wodzie i ściekach. 

12.PN-82/C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. 

                                            Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą  

                                             kolorymetryczną z tiofluoresceiną i kwasem  

                                             o-hydroksyrtęciobenzoesowym. 

13.PN-82/C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. 

                                             Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą   

                                             tiomerkurymetryczną. 

14.PN-76/C-04628/02 Woda i ścieki. Badanie zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów 

                                             ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczalnej metodą   

                                             kolometryczną z antronem. 

15.PN-73/C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz 

                                             zapotrzebowania chloru. postanowienia ogólne i zakres normy. 

16.PN-78/C-04541           Woda i ścieki. Oznaczanie suchej pozostałości, pozostałości po 

                                              prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych,   

                                               substancji rozpuszczonych mineralny chi substancji rozpuszczonych   

                                                lotnych. 

17.PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 

                                               wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 

18.PN-88/B-06250             Beton zwykły. 

19.PN-63/B-06251             Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

20.PN-74/B-06261             Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

                                                ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

21.PN-74/B-06262              Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

                                                 sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za   

                                                 pomocą młotka Schmidta typu N. 

22.PN-91/S-10042              Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

                                                 Projektowa 

          23. PN-96/B-11112            Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

                                                          drogowych. 

         24. PN-78/B-06714/15            Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu    

                                                          ziarnowego. 

         25. PN-78/B-06714/16            Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 

         26. PN-S-10040:1999           Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe 

                                                          i sprężające. Wymagania i badania. 

10.2.    Inne 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, z dnia 3 sierpnia 2000r.). 

2. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w 

konstrukcjach mostowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998. 

3. Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in situ” w nowo budowanych konstrukcjach 

obiektów mostowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998. 
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M.22.10.01        Przygotowanie i montaż zbrojenia             

                           klasy A-IIIN  konstrukcji oporowej 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową przepustu JNI 01020796 pod ul. 

Dworcową w miejscowości Waganiec  w związku z przebudową drogi powiatowej nr 

2613C Przypust-Waganiec.    
 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu betonu 

konstrukcyjnego w elementach konstrukcji przedmiotowego obiektu inżynierskiego.  

Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich czynności związanych z zakupem, 

wytworzeniem, kontrolą i wbudowaniem zbrojenia w elementy konstrukcji przedmiotowego 

obiektu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanie robót 

oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, normami i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 

pkt 2. 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć deklarację (certyfikat) zgodności z 

Polską Normą. 

 

2.2. Stal zbrojeniowa. 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą ST stosuje się pręty wykonane ze stali  

klasy A-IIIN gatunku np. BSt500S lub B500SP.  

 

2.3. Wady powierzchniowe 

Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 

czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 

widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i 

zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i 

chropowatości są dopuszczalne, jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla prętów o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

 

2.4. Odbiór stali na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia o jakości – 

deklaracji (certyfikatu) zgodności z Polską Normą, w który powinien być zaopatrzony każdy 

krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
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- nazwę wytwórcy, 

- średnicę nominalną, 

- gatunek stali, 

- numer wytopu lub partii, 

- znak obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrobionych cieplnie), 

wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy też pręta. Dostarczoną na budowę stal, która: 

- nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodności z PN 

- oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności 

- pęka przy wykonywaniu haków należy odrzucić. 

2.5. Magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. Stal nie powinna być w bezpośrednim kontakcie z 

gruntem, powinna być chroniona przed wpływem warunków atmosferycznych, czynnikami 

korozyjnymi i zanieczyszczeniami 

 

2.6.     Badanie stali na budowie 

Zgodnie z PN-63/B-06251 badaniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali nie 

większą od 60 ton. 

Z każdej partii należy pobrać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określania granicy 

plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach 

zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest 

niższa od deklarowanej lub żądanej - stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

Jakikolwiek   sprzęt,   maszyny   lub   narzędzia   nie   gwarantujące   zachowania   wymagań 

jakościowych   robót   i   bezpieczeństwa   zostaną   przez   Inżyniera   zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

 

3.2. Sposób wykonania robót 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4. 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 

uszkodzeń i trwałych odkształceń. Szczególna uwagę należy zwrócić na siatki zbrojeniowe w 

trakcie ich podnoszenia i montażu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

Roboty zbrojeniowe należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w PN-63/B-06251. 

Wykonawca na własny koszt wykona projekt roboczy robót zbrojeniowych, w którym zostaną 

określone m.in. miejsca zakładów prętów i długości prętów, konieczne do wykonania zbrojenia w 

wytwórni. 

 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 
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5.2.1. Oczyszczenie powierzchni zbrojenia 

Pręty i walcówkę przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 

olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. W 

przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Cięcie i 

gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Dopuszczalna różnica 

długości pręta liczona wzdłuż jego osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do podanych na 

rysunku nie powinna przekraczać 10 mm. 

Kształty i rozmieszczenie prętów zbrojeniowych powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 

5.2.3. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy montować na deskowaniu, przed ustawieniem jego bocznych ścian. 

Dopuszcza się wcześniejsze zmontowanie zbrojenia i docelowe umieszczenie za pomocą 

dźwigu lub innego urządzenia, pod warunkiem że już po podniesieniu zmontowanego 

zbrojenia nastąpi sprawdzenie wszystkich połączeń prętów. 

Zbrojenie   płyt   powinno   być   układane   bezpośrednio   na   uprzednio   przygotowanym 

deskowaniu. 

Pręty zbrojeniowe układane w deskowaniu powinny być podparte i przymocowane do 

betonowych lub plastikowych przekładek dystansowych, o wymiarach zapewniających 

właściwą otulinę, zgodną z Dokumentacją Projektową. 

Pręty zbrojeniowe powinny być łączone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 

przez   spawanie   lub   wiązanie   drutem.   Spawanie   powinno   być   wykonane   zgodnie 

z wymaganiami PN-S-10042. W przypadku stosowania drutu wiązałkowego, a do łączenia 

prętów o średnicy do 12 mm, należy stosować drut o średnicy 1 mm, do łączenia prętów 

o średnicy powyżej 12 mm, należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

Dopuszczalne   odchylenie   strzemion   od   płaszczyzny   prostopadłej   do   zbrojenia 

podłużnego nie powinno przekraczać 3 %. 

Dopuszczalna odchyłka w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ± 20 mm 

 

6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

Badanie stali zbrojeniowej 

Kontrola stali zbrojeniowej obejmuje: 

sprawdzenie własności stali zbrojeniowej na podstawie deklaracji (certyfikatu) zgodności z PN 

i stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST 

wykonanie dodatkowych badań na zginanie i określenie granicy plastyczności zgodnie z pkt. 

2.7.oględziny zewnętrzne wg pkt. 2.4 

Tolerancje cięcia, gięcia i montażu zbrojenia 

Tolerancje cięcia, gięcia i montażu zbrojenia powinny spełniać wymagania podane poniżej: 

 

Parametr Zakres tolerancji 
Dopuszczalna 

odchyłka 

1 2 3 
Długość  po  przycięciu  (L-długość  pręta  wg  

Dokumentacji Projektowej) 

dla L≤6,0 m  

dla L>6,0 m 

+ 20 mm  

+ 30 mm 
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Miejsce odgięcia 

(w stosunku do wymagań Dokumentacji Projektowej) 

dla ≤0,5 m 

dla 0,5 m<L≤1,5 m 

dla L>1,5 m 

± 10 mm 

 ± 15 mm  

± 20 mm 

Ułożenie    prętów:    (w    stosunku    do    wymagań   

Dokumentacji Projektowej) 

a) otulina zbrojenia – zmniejszenie wymiaru 

  

< 5 mm 

b) otulina zbrojenia – zwiększenie wymiaru w 

zależności od całkowitej grubości elementu (h) 

dla h≤0,5 m 

dla 0,5 m <h≤1,5 m 

dla h>1,5 m 

+10 mm  

+15 mm  

+20 mm 

c) odległość pomiędzy sąsiednimi równoległymi 

prętami 

a<0,05 m  

0,05<a<0,20 m  

0,20<a<0,40 m  

a>0,40 m 

± 5 mm 

 ± 10 mm 

 ± 20 mm  

± 30 mm 

d)   odchylenia   ułożenia   prętów   zbrojenia   w   

stosunku   do wymiarów   elementu   (b-   całkowita   

grubość   lub   szerokość elementu) 

b<0,25 m 

0,25<a<0,50 m 

0,50<a<1,50 m  

b>1,5 m 

± 10 mm  

± 15 mm  

± 20 mm  

± 30 mm 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”, pkt 7. 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 kg (kilogram) stali klasy określonej w Dokumentacji Projektowej. Do 

obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia tj. łączną 

długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową 

kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 

drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania 

przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 

 

8.        ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty 

należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik 

ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku 

Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do 

ponownego odbioru. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt 9. 

9.2.Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa stali zbrojeniowej obejmuje: 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- wykonanie projektu roboczego zbrojenia 

- oczyszczenie i wyprostowanie prętów zbrojeniowych, 

- wygięcie, przycinanie prętów, 

- łączenie spawane „na styk” lub „na zakład” oraz montaż zbrojenia przy użyciu drutu    

  wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą ST, 

- wykonanie badań, 
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- oczyszczenie terenu robót. 

Cena obejmuje stal zużytą na zakłady. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.   Normy 

1. PN-63/B-06251         Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

2. PN-89/H-84023/06        Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

                                           Gatunki. 

3. PN-91/S-10042        Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

                                           Projektowanie. 

4.PN-89/H-84023/01         Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 
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M 27.00.00. HYDROIZOLACJA 

M 27.01.00. Izolacja powłokowa 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową przepustu JNI 01020796 pod ul. 

Dworcową w miejscowości Waganiec  w związku z przebudową drogi powiatowej nr 

2613C Przypust-Waganiec.    
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacje Techniczne stanowią jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych 

stosowany przy zleceniu i realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego wymienionego w pkt. 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niemniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem izolacji na powierzchniach betonu stykających się z gruntem i 

obejmują: 

- wykonanie izolacji epoksydowo-smołową powłoką ochronną „na zimno” na zasypywanych  

  powierzchniach betonowych 2x z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża ( w tym pod 

geokompozytem drenującym na ścianie oporowej). 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. Wymagania ogólne 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z PW i ST oraz poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania 

ogólne. 

 Epoksydowo-bitumiczna izolacja powłokowa „na zimno” to dwuskładnikowy materiał 

będący kombinacja żywicy epoksydowej i oleju antracenowego, z dodatkiem wypełniaczy 

mineralnych.  Jest to środek stosowany na podłoża suche lub matowo-wilgotne, możliwy do 

stosowania nawet pod wodą. Utwardza się również w warunkach pełnego zanurzenia w 

wodzie. 

 Dane techniczne: 

- gęsty, lekko tiksotropizowany płyn (po wymieszaniu składników)   

- barwa czarna lub czarno-brunatna 

- ciężar objętościowy płynnego materiału – 1,8 kg/dm3 

- teoretyczne zużycie na 1 warstwę o gr 150 μm (po wyschnięciu) – 0,31 kg/m2 

 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania 

ogólne Sprzęt wg Kart technicznych Producenta wyrobu. 

Wybór sprzętu i narzędzi należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. 

 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania 

ogólne. 

Do przewozu materiałów izolacyjnych używać samochodów, jak do przewożenia materiałów 

specjalnych. 
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Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. 

Wymagania ogólne. 

Izolację należy wykonywać tylko w dni pogodne, bez opadów atmosferycznych. Temperatura 

powietrza nie powinna być niższa niż +5 º C. 

Przygotowanie powierzchni betonu wg Kart technicznych Producenta. 

Powierzchnie betonowe powinny być bez mleczka cementowego, gładkie, czyste, 

odtłuszczone i odpylone. 

Ewentualne wgłębienia uzupełnić zaprawami PCC.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne 

Sprawdzeniu podlega: 

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych 

- naniesienie powłok izolacyjnych – cykle operacyjne. 

 

7. OBMIAR 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne 

Jednostką obmiaru jest: 

- m2 - przygotowania powierzchni betonowej, 2 x naniesienia powłok izolacyjnych.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania 

ogólne.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 

Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane 

roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami ST i kontraktu. W takiej sytuacji 

wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do 

ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania 

ogólne 

 Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych robót zgodnych z KT, ST, PW 

i PZJ w jednostkach obmiarowych wg pkt. 7 oraz oceną jakości wykonanych robót i 

ewentualnych zmian wprowadzonych w czasie budowy, a udokumentowanych zapisami w 

Dzienniku Budowy przez Inspektora. 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie wykopów i zasypanie piaskiem, 

przygotowanie i oczyszczenie powierzchni betonowych, nałożenie dwukrotnej powłoki, 

wykonanie badań i pomiarów, oczyszczenie terenu po wykonanych robotach, wykonanie 

zakresu robót wymienionych w p.1,3 . 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-10260:1969 Izolacja bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty 

Karty techniczne Producenta 
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M.28.00.00 WYPOSAŻENIE 

M.28.07.00 Bariery ochronne  

M.28.07.01 Bariery ochronne stalowe. 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST   

 Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową przepustu JNI 01020796 pod ul. 

Dworcową w miejscowości Waganiec  w związku z przebudową drogi powiatowej nr 

2613C Przypust-Waganiec.    

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze 

stalowych barier ochronnych: 

- berieroporęczy mostowej (N1/W1 h=1,2 m z prowadnicą typu B nad przepustem, 

- bariery drogowej (N2/W3) z prowadnicą typu B na dojazdach.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Bariera ochronna – urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczane na 

obiekcie, stosowane w celu zapobieżenia zjechaniu pojazdu z obiektu lub korony 

drogi lub na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu. 

1.4.2. Bariera ochronna przekładkowa –bariera ochronna, w której prowadnica 

zamocowana jest do słupków za pośrednictwem przekładek zapewniających odstęp 

między prowadnicą a słupkiem od 100 mm do 180 mm 

1.4.3. Prowadnica bariery – podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy 

stalowej, mający za zadanie umożliwienie płynnego wzdłużnego przemieszczenia 

pojazdu w czasie kolizji, w czasie którego prowadnica powinna odkształcać się 

stopniowo i w sposób plastyczny. 

1.4.4. Przekładka –element bariery, zwykle wykonany z rury (okrągłej, prostokątnej) lub 

kształtownika stalowego (ceownika, dwuteownika), o szerokości 100-140 mm, 

umieszczony między prowadnicą i słupkiem, którego zadaniem jest nadanie barierze 

lepszych właściwości kolizyjnych (niż w barierze bezprzekładkowej), powodujących, 

że prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcenia lub przemieszczenia słupków 

nie jest odginana do dołu, lecz unoszona do góry. 

1.4.5. Bariera wysięgnikowa – bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków 

za pośrednictwem wysięgników zapewniających odstęp między słupkiem, a 

prowadnicą co najmniej 250 mm. 

1.4.6. Wysięgnik – element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygiętej blachy 

stalowej lub z kształtownika stalowego, umieszczony pomiędzy prowadnicą a 

słupkiem, którego zadaniem jest utrzymanie prowadnicy w określonej odległości od 

słupka, zwykle około 0,3 do 0,4 m, co zapewnia dużą podatność prowadnicy bariery 

w pierwszej fazie kolizji oraz dość łagodnie obciąża słupki siłami od nadjeżdżającego 

pojazdu. 

 



 67 

 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

 

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", 

pkt 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 2. 

 

2.2. Materiały do wykonania barier 

Elementy do wykonywania stalowych barier ochronnychokreslone sa przez typ bariery 

podany w Dokumentacji Projektowej, nawiązujący do ustaleń producenta barier. Do 

elementów tych należą: prowadnica, słupki, pas profilowy, przekładki, wsporniki, śruby, 

podkładki, światła odblaskowe, łączniki ukośne, obejmy słupka, pochwyt i.t.p. Ponadto przy 

ustawianiu barier ochronnych mogą wystąpić materiały do wykonywania elementów 

betonowych jak fundamenty wraz z deskowaniem i zbrojeniem, kotwy, podlewki i.t.p. 

Ewentualne podlewki niskoskurczowe Wykonawca uzgodni z Inżynierem.  

2.3. Ochrona antykorozyjna 

Wszystkie elementy stalowe barier powinny być przez producenta zabezpieczone 

antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe. Minimalna grubość powłoki dla elementów 

bariery powinna wynosić 80 μm, a dla łączników 50 μm. 

 

2.4. Składowanie materiałów 

Elementy dłuższe barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, 

na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów 

należy układać oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montażowe 

i połączeniowe można składować w pojemnikach handlowych producenta. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania barier 

Należy zastosować taki sprzęt do montażu barier, aby jego użycie nie spowodowało 

uszkodzenia ochrony antykorozyjnej. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

 

4.2. Transport barier 

Transport konstrukcji barier stalowych może się odbywać dowolnymi środkami transportu. 

Elementy konstrukcji barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu i powinny 

być zabezpieczone przed wypadnięciem. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się 

przewozić w pojemnikach handlowych producenta. 

Prowadnice i pasy profilowe powinny być magazynowane i transportowane zgodnie 
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z wymaganiami podanymi w PN-EN 10142 i PN-EN 10147. 

 

 

Prowadnice i pasy profilowe powinny być cechowane indywidualnie lub w wiązce 

następującymi danymi: 

− wymiary kształtownika 

− gatunek stali i kategoria jakości 

− informacja wskazująca, że kształtowniki zostały wykonane i zbadane na podstawie 

   normy EN 10162:2003 

− nazwa lub znak wytwórcy 

− kod produkcyjny 

− określenie zewnętrznej jednostki badawczej 

 

Załadunek i rozładunek elementów barier powinien odbywać się za pomocą dźwigów lub 

ręcznie. W czasie rozładunku i załadunku elementy barier powinny być zabezpieczone przed 

wymieszaniem. W czasie transportu elementy barier powinny być chronione przed 

zniszczeniem powłoki antykorozyjnej i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Bariery powinny być montowane zgodnie z lokalizacją, rzędnymi i niweletą wg 

Dokumentacji Projektowej i „Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych” 

wydanymi przez GDDP. 

W trakcie montażu barier Wykonawca nie powinien ciąć, spawać ani wyginać elementów 

barier bez uprzedniej zgody Inżyniera i sprawdzenia czy nie spowoduje to zmniejszenia 

efektywności bariery w przenoszeniu obciążenia spowodowanego uderzeniem pojazdu. 

Zakłada się mocowanie barier do podłoża betonowego za pomocą wklejanych kotew 

stalowych – wg wytycznych Producenta barier. 

 

5.2. Zakres wykonania robót 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Przed wykonaniem właściwych robót należy zgodnie z Dokumentacją Projektową wykonać 

następujące roboty przygotowawcze: 

− wytyczyć trasę bariery, 

− ustalić lokalizację słupków, 

− określić wysokość prowadnicy bariery. 

 

Dopuszczalne odchyłki osadzonych słupków wynoszą: 

− odchylenie od pionu ± 1%, 

− odchyłka w wysokości słupka ± 2 cm, 

− odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni ± 2 cm, 

− odchyłka w odległości między słupkami ± 11 mm. 

 

5.2.2. Montaż prowadnicy 

Sposób montażu prowadnicy zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera. 

Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów 

w elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii 

prowadnic bariery w planie i profilu. 

Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć 

naruszających powłokę antykorozyjną poszczególnych elementów bariery. Wszystkie 

ewentualne uszkodzenia powłoki muszą być naprawione zgodnie z wymaganiem Inżyniera. 
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5.2.4. Ochrona antykorozyjna 

Ochronę antykorozyjną wszystkich elementów bariery przez ocynkowanie ogniowe – p. 2.3. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi atesty 

producenta barier. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy zbadać: 

a) zgodność wykonania bariery ochronnej z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, 

wymiary, wysokość prowadnicy nad chodnikiem), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z pkt 2 i katalogiem 

(informacją) producenta barier, 

c) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z pkt 5.2.2., 

d) prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z pkt 5.2.3., 

e) prawidłowość ochrony antykorozyjnej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) bariery ochronnej danego typu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Odbiór robót jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty 

należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik 

ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku 

Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do 

ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów, 

− osadzenie kotew słupków bariery, 

− ochrona antykorozyjna 

− montaż barier odpowiedniego typu, 

− regulacja wysokości bariery, 

− wykonanie badań, 

− uporządkowanie terenu. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-88/H-84020       Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 

2. PN-EN 10162          Kształtowniki stalowe gięte na zimno. Warunki techniczne 

                                      odstawy. Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego. 

 

3. PN-EN 10142:1993 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo 

                                      w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno – Warunki 

                                       techniczne dostawy. 

4. PN-EN 10147:2000 Taśmy i blachy ze stali konstrukcyjnej ocynkowane ogniowo 

                                     w sposób ciągły – Warunki techniczne dostawy 

10.2. Inne dokumenty 

5. 1. „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych”, GDDP, maj 1994 

6. 2. L. Mikołajków: „Drogowe bariery ochronne”, WKiŁ, 1983 

7. 3. Katalog urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydanie I. Warszawa, grudzień 

1995 r. (PROFIL). 

8. 4. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom 1. Zasady stosowania znaków 

i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. (Zał. nr 1 do zarządzania Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. poz. 120 

9. Katalog drogowych barier ochronnych. Kielce-Warszawa, styczeń 1993 r. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Transportowe w Kielcach. 
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M.29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE 

M.29.01.00 Odwodnienie zasypki. 

M.29.01.01 Odwodnienie zasypki ściany oporowej. 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST   

 Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową przepustu JNI 01020796 pod ul. 

Dworcową w miejscowości Waganiec  w związku z przebudową drogi powiatowej nr 

2613C Przypust-Waganiec.    

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu systemu 

drenażowego za ściana oporową. 

Roboty obejmują: 

− ułożenie geomembrany kubełkowej z geotkaniną 

− wykonanie drenu z grysu bazaltowego lub granitowego, 

− wykonanie ławy betonowej, 

− wprowadzenie kolektora zbierającego wodę z warstwy drenującej w warstwę gruntu   

   przepuszczalnego poprzez filtr rozpraszający z grysu 8/16.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, 

pkt 2. 

 

2.2. Geomembrana „kubełkowa” 

W Dokumentacji Projektowej przewidziano zastosowanie geomembrany z tłoczonego 

polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), odpornej na korozję, uszkodzenia mechaniczne 

i zanieczyszczenia chemiczne. Geomembrana powinna być pokryta geotkaniną 

polipropylenową. Wzdłuż brzegów pasm geomembrany powinny występować ścieżki do 

zaciskowego łączenia poszczególnych pasm ze sobą, zaleca się, aby wprowadzono też dwie 

dodatkowe samoprzylepne ścieżki uszczelniające z elastomerowej masy bitumicznej. 

Do mocowania geomembrany należy stosować zatyczki z polietylenu wysokiej gęstości, do 

uszczelnienia arkuszy – taśmy należące do systemu. 

Wymagane właściwości dla geomembrany: 

- grubość folii ≥ 0,6 mm 
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- grubość produktu ≥ 9,0 mm 

- masa powierzchniowa ≥ 650 g/m2 

- zakres temperatur pracy materiału od –300C do +600C 

- wytrzymałość na rozciąganie wg Pr PN-ISO 10 319:1993: 

- wzdłuż pasma: ≥7 kN/m 

- wszerz pasma: ≥6 kN/m 

- wytrzymałość na ściskanie: ≥300 kN/m2 

- względna wydłużenie przy zerwaniu wg Pr PN-ISO 10 319:1993 : 

- wzdłuż pasma ≥35% 

- wszerz pasma ≥ 25% 

- wytrzymałość na przebijanie w warunkach badania CBR: ≥800 N wg DIN 54 307 

Wymagane parametry dla geotkaniny: 

- gęstość powierzchniowa ≥ 100 g/ m2 

- grubość ≥ 0,5 mm 

- wydłużenie 25% 

- przepuszczalność wody ok.17 l/ m2s 

 

2.3. Warstwa filtracyjna z grysu bazaltowego lub granitowego. 

Za ścianą oporową należy wykonać warstwę filtracyjną z grysu bazaltowego lub granitowego 

8/16. 

 

2.4. Rurka drenarska D=113 mm, karbowana PVC-U z otworami na ½ obwodu. 

 

2.5 Ława betonowa z betonu C12/15. 

 

2.6. Grunt spoisty dla wykonania przeciwspadku od drenażu na zewnątrz. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 

3. 

Przewiduje się ręczne układanie geomembrany. 

Zagęszczanie zasypki za przyczółkami – lekkim sprzętem, jak ubijaki, płyty wibracyjne. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 4. 

 

4.2. Transport geomembrany 

W czasie transportu i przechowywania należy chronić geomembrany przed działaniem 

promieni słonecznych. Geomembrany należy przechowywać i transportować wyłącznie 

w rolkach opakowanych fabrycznie. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania 

należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Na każdym opakowaniu geomembrany należy umieścić etykietę zawierającą dane: 

− nazwę i adres producenta, 

− oznaczenie, 

− datę produkcji, 

− numer fabryczny, 

− wymiary. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
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Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Projekt organizacji 

powinien być zgodny z zaleceniami producenta systemu, Dokumentacją Projektową 

i niniejszą ST. 

5.2. Zgodność z dokumentacją 

System drenażowy powinien być wykonany zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją 

Projektową. Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być zaakceptowane przez 

Inżyniera i udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy. 

 

5.3. Warunki wykonania systemu drenażowego 

5.3.1. Przygotowanie powierzchni pod ułożenie systemu drenażowego 

Przed ułożeniem systemu drenażowego należy wykonać i odebrać izolację cienką 

  

5.3.2. Ułożenie geomembrany 

Wykonanie warstwy filtracyjnej poprzedzone jest obłożeniem ścian (wg Dokumentacji 

Projektowej) geomembraną: 

a) Należy uciąć arkusz geomembrany odpowiedniej długości 

b) Poczynając od góry i kierując się od lewej strony ku prawej, należy przyłożyć membranę 

do krawędzi ściany. 

c) Sprawdzić poziomicą, że arkusze zwisają pionowo i przybić je do ściany wzdłuż górnego 

brzegu co 30 cm; w tym celu należy wetknąć zatyczki mocujące w drugi rząd wytłoczeń 

w odległości nie mniejszej niż 3 cm od krawędzi. Należy połączyć kolejne arkusze na zakład 

podwójny, sprawdzając czy wytłoczenia są jedne w drugich. Arkusze należy uszczelnić 

odpowiednią taśmą należącą do systemu. 

d) Arkusze należy kłaść wytłoczeniami i geotkaniną w kierunku gruntu 

5.3.3. Ułożenie warstwy uszczelniającej z gruntu nieprzepuszczalnego 

Na ławie fundamentowej należy ułożyć warstwę gliny formując ją w spadku zgodnym 

z Dokumentacją Projektową. 

 

5.3.3. Ułożenie warstwy filtracyjnej z gruntu przepuszczalnego 

Materiał zastosowanej warstwy filtracyjnej to grys bazaltowy lub granitowy 8/16. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

Kontrola jakości wykonania systemu drenażowego polega na sprawdzeniu jakości 

materiałów, zgodności z Dokumentacją Projektową oraz podanymi w niniejszej ST 

wymaganiami i obowiązującymi normami na podstawie ich Aprobat Technicznych. 

 

6.2. Kontrola materiałów 

Kontrola geomembrany następuje na podstawie atestów producenta oraz Aprobat 

Technicznych stwierdzających zgodności użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i ST oraz na podstawie oględzin zewnętrznych. Sprawdzenie wyglądu 

zewnętrznego polega na wizualnej ocenie równomierności rozłożenia masy w geomembranie 

oraz występowania uszkodzeń (dziur, rozdarć). Ścieżki bitumiczne powinny być 

równomiernie uformowane bez przerw i przewężeń. Odchyłki szerokości pasm nie powinny 

przekraczać ±2% wymiaru nominalnego. 

 

6.3. Sprawdzenie ułożenia geomembrany 

Sprawdzeniu podlega dokładność obłożenia całej powierzchni, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na miejsce styku pasm geomembrany tj. na szerokość zakładów w tych miejscach. 



 74 

 

Szerokość zakładu nie powinna się różnić od zalecanego przez producenta o więcej niż 1 cm. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni podlegającej osłonięciu 

geomembraną na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających 

zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty 

należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik 

ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku 

Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do 

ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 (metra kwadratowego) drenażu za przyczółkami 

obiektów 

obejmuje: 

− zakup i dostarczenie materiałów, 

- wykonanie ławy betonowej, 

- wykonanie przeciwspadkowej warstwy z gruntu spoistego, 

− ułożenie geomembrany, 

− ułożenie i uformowanie warstwy filtracyjnej, 

- wykonanie wylotu, 

− wykonanie badań wg 6 pkt. niniejszej ST, 

− oczyszczenie terenu robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-88/B-04481 Badania próbek gruntu. 

2. PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie właściwości fizycznych. 

                               Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 

3. PN-ISO 10 319:1993 Geotekstylia. Badanie wytrzymałości na rozciągnie metoda 

                                        szerokich próbek 

4. DIN 54 307 

10.2. Inne 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. 
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M.29.03.00 Roboty ziemne.  

M.29.03.01 Zasypki przyobiektowe. 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST   

 Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową przepustu JNI 01020796 pod ul. 

Dworcową w miejscowości Waganiec  w związku z przebudową drogi powiatowej nr 

2613C Przypust-Waganiec.    

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia  zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, oraz 

kontroli ich jakości związanych  z  zasypywaniem wykopów przyobiektowych z 

zagęszczeniem gruntu  i obejmują następujący zakres robót:    

- zasypanie wykopów dla fundamentów gruntem z odkładu (ponad poziom góry ław  

    fundamentowych) z zagęszczeniem, 

- zasypywanie przestrzeni przy fundamentach, 

- wykonanie drenażu za ścianą. 

           

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wysokość nasypu - odległości między terenem a osią nasypu lub wykopu w kierunku  

                                           pionowym                                                                                           

1.4.2. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1m.  

1.4.3. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.4. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.5. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

 

           gdzie:  

 

          d  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]  

          ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proktora, uzgodnienie PN-88/B-04481, służąca do 

oceny za gęszczenia gruntu w robotach ziemnych, a badana wg normy BN-77/8931-12  

 

1.4.6. Wskaźnik różnoziarnistości  - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych informująca o niejednorodności ich uziarnienia  

                                   

                   U =  d 60 / d 10    

         gdzie  

   d 60  = średnica oczek sita przez które przechodzi 60% gruntu  w  [ mm] 

   d 10   = średnica oczek sita przez które przechodzi 10% gruntu  w  [mm]  

 

1.4.7. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami  
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podanymi w  

         SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. i specyfikacji M-11.01.00. 

 

1.5. Ogólne wymagania  dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące jakości 

robót, podano w  ST M-D.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów.  
 Materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót według zasad niniejszego ST są: 

- grunty sypkie odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111 : 1996  

- wykonanie drenażu,  

- pochodzące z wykopów pod zasypywane elementy (zasypka do poziomu góry ław 

fundamentowych),  

- grunty z dokopu.  

  Ponadto zasypki przyobiektowe należy wykonywać z gruntów i materiałów 

określonych jako przydatne do budowy nasypów wg tablicy numer 1 normy PN-S-02205  

Materiały te przed wbudowaniem muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Górną warstwę zasypek grubości około 50 cm powinny stanowić materiały stosowane do 

wykonywania warstw odsączających obiektów drogowych. 

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, to wszystkie 

takie części zasypki zostaną przez Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie 

z materiałów        o odpowiednich właściwościach. 

   

3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

 Zasypywanie wykopów i przestrzeni zaplecznych należy wykonywać mechanicznie.  

Zagęszczanie warstw gruntu przy zasypywaniu wykopów pod fundamenty należy 

wykonywać płytami wibracyjnymi lub ubijarkami spalinowymi.  

W przypadku  zgęszczenia gruntów nasypów  stosować sprzęt dobrany wg tabeli –

„Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego” podane w opracowaniu IBDiM – 

„Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu” – Warszawa 1978 r 

Sprzęt używany przy robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

uzyskać akceptację Inżyniera. Wykonawca powinien wykonać roboty ziemne przy użyciu 

potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. Powinny one gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie          z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

wymaganiami specyfikacji technicznej. 

 Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 

powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 

prowadzenie robót                w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu              

i wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
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4. TRANSPORT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. i w specyfikacji  M-11.01.00. 

Masy ziemne należy przewozić transportem samochodowym samowyładowczym. 

Pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciążeń oraz gabarytów.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania 

ogólne.”pkt.5 

 

5.2. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu.  

Przed przystąpieniem do zasypywania przestrzeni należy kontrolować wskaźniki 

zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu. Jeżeli 

wartość wskaźnika I S jest mniejsza niż 1.0 Wykonawca winien grunt dogęścić.  

 

5.3. Wykonywanie zasypek przyobiektowych. 

Do zasypywania konstrukcji można przystąpić po ich zaizolowaniu, a zasypkę układać 

tak by nie uszkodzić izolacji. Zasypki powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju 

poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z 

uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu, na piśmie przez Inżyniera.  

Należy je wykonywać metodą warstwową. Grubość warstwy winna być dobrana w 

zależności od wydajności sprzętu do zagęszczania. Należy je w całości wykonać z gruntów 

niewysadzinowych, o wskaźniku różnoziarnistości U > 5 i wskaźniku wodoprzepuszczalności 

większym od 8 m/dobę  

Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów przewilgoconych, których stan 

uniemożliwia osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonanie nasypów należy 

przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wilgotność optymalną o ponad 20%.  

  Nie należy wykonywać nasypów w temperaturach przy których nie jest możliwe 

osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Nie dopuszcza się 

wbudowywania gruntów ze śniegiem i lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie 

nasypów powinno być przerwane.  

  Zaleca się, aby w miejscach gdzie w dalszej kolejności przewiduje się ręczne 

profilowanie koryta, uformować nasypy na poziomie o 5 cm wyższym niż projektowane 

rzędne podłoża. 

 

5.4. Zagęszczenie gruntu.  

Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczona jak najszybciej po rozłożeniu                          

z zastosowaniem sprzętu zatwierdzonego przez Inżyniera.  

Ze względu na niewielki zakres robót przy zasypywaniu wykopów zaleca się 

stosowanie do zagęszczenia ich zasypek lekkie płyty wibracyjne lub szybko uderzające 

ubijaki.  

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść  maszyny zaleca się ustalić 

doświadczalnie. Orientacyjne grubości jednej warstwy winna wynosić 20-40cm, a ilość 

przejść: 

          - 58  dla płyt wibracyjnych lekkich  

- 24  dla szybko uderzających ubijaków. 

Każda warstwa gruntu w nasypie za przyczółkiem powinna być zagęszczona  

 

mechanicznie. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić: 

       - przy zagęszczaniu lekkimi walcami – max.0,2 m, 
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- przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mech. – 

max. 0,4 m   

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania nie powinna różnić się od wilgotności 

optymalnej o więcej niż 20%. Sprawdzenie wilgotności gruntu, oraz jego zagęszczenia należy 

przeprowadzić laboratoryjnie. (jednorazowo na każdą partię robót). 

Kontrolę zagęszczenia należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia 

BN-77/69-12 określonego w pkt.1.4.5. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić: 

- w przypadku nasypu za ścianą  -Is = 1,00 

- w przypadku zasypywania fundamentów – Is = 0,97 

- w przypadku zasypywania stożków – Is = 0,95 

 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne warunki kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania 

ogólne”.pkt.6 

i  specyfikacji ST M-11.01.00. 

 

6.2. Rodzaje badań i pomiarów. 

Dokładności wykonania zasypek w obrębie przyczółków obowiązują jak w przypadku 

nasypów drogowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

- badania zagęszczenia nasypu, 

- pomiary kształtu nasypu. 

W przypadku zasypek wykopów dla fundamentów przy odbiorze należy sprawdzić zgodność       

z dokumentacją techniczną oraz poprawność wykonania zasypek wraz z pomiarami 

zagęszczenia. 

 

6.2.1. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

 Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na 

próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 

pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m
3
. W każdym 

badaniu należy określić następujące właściwości: 

- skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 

- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481, 

- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 , 

- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego,  

   wg PN-B-04481, 

- granicę płynności, wg PN-B-04481, 

- kapilarność bierną, wg PN-B-04493 , 

- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 . 

 

6.2.2. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu. 

 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają             

na sprawdzeniu: 

- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

- odwodnienia każdej warstwy, 

- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy  

   przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m
2
 warstwy, 

- przestrzegania ograniczeń określonych dotyczących wbudowania gruntów w okresie     

   deszczu i mrozów. 
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6.2.3. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu. 

 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu 

zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia. Do 

bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 

 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy  

BN-77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-64/8931-02 . 

 Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m
2
 warstwy, w przypadku określenia  

  wartości Is, 

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m
2
 warstwy w przypadku określenia 

pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 

laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod 

nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

 

6.2.4. Pomiary kształtu nasypu. 

 Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

- prawidłowości wykonania skarp, 

- szerokości korony korpusu. 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności                   

z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w 

dokumentacji projektowej. 

 Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony 

korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów 

geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 

 

7. OBMIAR  ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny). 

Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń                      

z przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po 

usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8., oraz  

ST M-11.01.00. 

Odbiór zasypek przyobiektowych dokonywany jest na zasadach odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie poprawek bez hamowania postępu robót. Do odbioru 

przedstawia wszystkie wyniki badań kontroli bieżącej.  
 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. pkt.9. i ST M-

11.01.00. 

 Cena obejmuje:      

- prace pomiarowo-przygotowawcze,      

- transport materiału przeznaczonego do wykonania robót,  

- przygotowanie materiału o optymalnej wilgotności,  

- zasypywanie wykopów przy elementach mostu wraz z zagęszczeniem,  

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

- zagęszczenie gruntu, 

- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

- uporządkowanie terenu budowy,  
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  - wykonanie badań wymaganych specyfikacją, 

  - zapewnienie niezbędnych czynników produkcji. 

 

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 

 Spis przepisów związanych podano  w ST  M-11.01.00. 
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M.29.15.00 Umocnienia.  

M.29.15.01 Umocnienie skarp i stożków. 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST   

 Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową przepustu JNI 01020796 pod ul. 

Dworcową w miejscowości Waganiec  w związku z przebudową drogi powiatowej nr 

2613C Przypust-Waganiec.    

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem stożków, skarp i 

koryta rzeki i obejmują: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; 

- prace pomiarowe; 

- wykonanie robot ziemnych wykonanie umocnienia skarp stożka wraz z wykonaniem     

  żelbetowej ścianki oporowej,  

- wykonanie umocnienia drobnowymiarowymi elementami betonowymi wraz z podłożem 

betonowym, 

- wykonanie spoinowania; 

- uporządkowanie terenu robot z usunięciem nadmiaru gruntu i odpadów poza pas drogowy, 

- obniżenie poziomu wody w wykopie o ile zachodzi tego potrzeba. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1. 

1.4.1. Humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do 

obudowy rośliny, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi 

urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 

1.4.2. Humus – warstwa gruntu, którego właściwości zapewniają właściwy wzrost roślin 

1.4.3. Mata przeciwerozyjna – syntetyczna mata dwuwarstwowa wykonana z polietylenu, 

stanowiąca zbrojenie powierzchniowe. Konstrukcja maty umożliwia wprowadzenie w 

jej strukturę warstwy ziemi urodzajnej, która stanowi podłoże dla wegetacji roślin. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 2. 

Stosuje się: 

- brukową kostkę betonową g=8 cm, 

- obrzeża betonowe 6x20x70 cm, 

- beton ścianki C30/37, 

- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, 

- paliki sosnowe D=12,0 cm L=150,0 cm, 

- beton podłoża i wypełnienia szczelin C12/15 g=5cm, 

- dwudzielna rura ochronna D=150 mm, L= 2,0 m. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

Do wykonania robót umocnieniowych należy stosować: 

− ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 

− wibratory samobieżne, 

− płyty ubijające, 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

Roboty wykonać zgodnie z Projektem Technicznym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowymi wg niniejszej ST są: 

- 1 m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia. 

- 1 m
3
 betonu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 

Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty 

należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik 

ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku 

Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do 

ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania  umocnienia  obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; 

- prace pomiarowe; 

- założenie dwudzielnej rury ochronnej na istniejący kabel,   

- wykonanie robot ziemnych wykonanie umocnienia skarp stożka wraz z wykonaniem      

  żelbetowej ścianki oporowej,  
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- wykonanie umocnienia drobnowymiarowymi elementami betonowymi wraz z podsypką, 

- wykonanie spoinowania; 

- uporządkowanie terenu robot z usunięciem nadmiaru gruntu i odpadów poza pas drogowy. 

- obniżenie poziomu wody w wykopie o ile zachodzi tego potrzeba. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

2. EN-ISO 10319 

3. EN 964-1 
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M.30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE  

I ZABEZPIECZAJĄCE 

M.30.20.00 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu 

M.30.20.05 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 

– zamknięcie powierzchni o grubości powłoki 

0.05<d<3mm 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST   

 Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową przepustu JNI 01020796 pod ul. 

Dworcową w miejscowości Waganiec  w związku z przebudową drogi powiatowej nr 

2613C Przypust-Waganiec.    

 

 

1.2.Zakres stosowania ST.   

Specyfikacja techniczna  stanowi  dokument przetargowy  i  kontraktowy  przy  

zlecaniu  i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy ST, mają zastosowanie przy zabezpieczeniu antykorozyjnym 

odsłoniętych powierzchni betonowych dla obiektu jak w p. 1.1. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST 

D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1. 

 

1.4.1. Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub 

sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik 

malarskich. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inżyniera.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, 

pkt 2. 

 

2.2. Ogólne wymagania dla materiałów 

Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadać 

Aprobatę Techniczną wydana przez IBDiM. Przed przystąpieniem do wbudowywania 

materiałów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla każdej dostawy deklaracji 

zgodności lub certyfikatu zgodności z Aprobatą Techniczną. 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do 

stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 
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Do zabezpieczenia należy stosować powłoki ze zdolnością pokrywania zarysowań o grubości 

zgodnej z zaleceniem Producenta, wykonane poliuretanami, dwukomponentowymi 

polimetakrylanami metylu (2-K PMMA) lub modyfikacjami żywic epoksydowych. 

Wymagania dla powłoki: 

względny opór dyfuzji dla CO2  50m równoważnej warstwy powietrza, 

wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg PN-EN 1542:2000: 

wartość średnia  1,3 MPa 

wartość minimalna  0,8 MPa 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

           Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania 

ogólne”, pkt 3. 

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót podlega akceptacji Inżyniera. 

Poza tym Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny sprzęt do wykonywania robót, 

zgodnie z przyjętą technologią i Kartami Technicznymi materiałów oraz konieczny, 

podstawowy sprzęt laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac. 

Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, a podczas 

robót posiadać do dyspozycji: 

 - wilgotnościomierz, 

 - termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. 

Wykonawca wykonujący zabezpieczenie powinien dysponować następującym sprzętem: 

 - sprężarka o wydajności 10 m
3
/h 

 - aparat natryskowy z wymiennymi dyszami 

 - szczotki stalowe ręczne i obrotowe 

 - szlifierki lub wiertarki do napędu szczotek obrotowych 

 - młotki 

 - pędzle 

 - naczynia i wiadra blaszane emaliowane  

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, 

pkt 4. 

Materiały do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny być przewożone w szczelnych 

pojemnikach, zgodnie z zaleceniami producenta. Transport i składowanie materiałów na bazie 

żywic epoksydowych powinny być zgodne z ogólnymi przepisami dotyczącymi transportu 

materiałów toksycznych i łatwopalnych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania 

ogólne”, pkt 5. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z zarządzeniem Nr 11 Generalnego dyrektora Dróg 

Publicznych i Autostrad z dnia 19 września 2003 r. 

Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być 

wykonywane przez pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia 

szkolenia w zakresie tych prac przez instytuty branżowe lub zakłady naukowe w wyższych 

uczelniach. 

 

5.1.1. Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy 

Wymagania w stosunku do osób kierujących robotami: 
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 - uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w zakresie budownictwa mostowego, 

 - znajomość zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych 

oraz technologii stosowania materiałów, udokumentowane ukończeniem szkolenia w zakresie 

napraw oraz doświadczenie w wykonywaniu prac tego typu, 

Wymagania w stosunku do brygadzistów: 

 - znajomość technologii i umiejętność stosowania materiałów do napraw i ochrony 

powierzchniowej betonu, ukończenia szkolenia w zakresie napraw oraz doświadczenie 

w wykonywaniu prac tego typu. 

Wymagania w stosunku do robotników: 

 - znajomość zasad i umiejętność stosowania materiałów do napraw i ochrony betonu, 

przeszkolenie na stanowisku pracy. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w stosunku do personelu Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty przetargowej. Żądanie dostarczenia wymienionych 

dokumentów przez Wykonawcę powinno być zawarte w warunkach kontraktu. 

 

5.2. Wymagana dokumentacja robót 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Program 

Zapewnienia Jakości (PZJ). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca i Inżynier dokonują 

ustaleń technologicznych. Podczas robót na bieżąco Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzania dokumentacji wykonawczej, w której zamieszcza m.in.: 

 - dane o obiekcie, 

 - informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 

 - dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robót, 

 - informacje o ilości wykonanych prac i zużytych materiałów, 

 - wyniki wykonanych badań w ramach kontroli wykonywania i odbioru robót. 

Powyższa dokumentacja stanowi podstawę do rozliczenia robót. Dokumentację tę 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć jako element Dokumentacji Budowy. 

 

5.3. Przygotowanie podłoża 

  Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe przez usunięcie 

niezwiązanych części betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję 

betonu, a także na trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłożem betonowym. Z 

całej izolowanej powierzchni należy usunąć mleczko cementowe. Niezwiązane części betonu 

można odbić młotkami, a całe powierzchnie oczyścić metodą strumieniowo-ścierną (np. 

piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie). Następnie oczyszczona powierzchnię należy 

odpylić odkurzaczem przemysłowym lub przez zdmuchnięcie pyłu sprężonym powietrzem. 

Miejsca zatłuszczone należy zmyć rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami. 

Zasadnicze roboty przygotowawcze polegające na usunięciu wszystkich części luźnych 

należy dostosować do przewidywanych materiałów naprawczych, zgodnie z Wytycznymi 

Stosowania. 

 

 

   Wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidłowo przygotowanego 

podłoża betonowego pod nawierzchnię na zabudowach chodnikowych powinna wynosić 

średnio nie mniej niż 2,0 MPa 

Wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidłowo przygotowanego 

podłoża betonowego dla pozostałych powierzchni betonowych powinna wynosić: 

wartość średnia     1,5 MPa, 

 wartość minimalna   1,0 MPa. 
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Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 

25 m
2
 powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń 5 dla 

jednego obiektu. 

 

  Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać 

wymagania zgodnie z "Wytycznymi stosowania" dla materiału powłoki, ale nie może być 

większa niż: 

4 % dla materiałów stosowanych na suche podłoże, 

matowo-wilgotne podłoże dla materiałów stosowanych na mokre podłoże. 

   Temperatura podłoża betonowego i powietrza nie może być niższa niż +8
o
 C (temperatura 

podłoża musi być wyższa o 3
o
 K od punktu rosy) i nie wyższa niż +25

o
 C, chyba że producent 

podaje inne wymagania. 

   Szorstkość przygotowanej powierzchni betonu określona metodą wypełnienia piaskiem nie 

powinna przekraczać 1,0 mm. Przebieg pomiaru szorstkości: 

Na poziomą powierzchnię betonu należy wsypać odmierzony w menzurce piasek w ilości 

25 lub 50 cm
3
 ( w zależności od spodziewanej szorstkości) i rozprowadzić go drewnianym 

krążkiem ruchami kolistymi do wyrównania z powierzchnią. Należy dążyć, aby wypełnienie 

piaskiem było maksymalnie zbliżone do kształtu koła. Następnie należy pomierzyć średnicę 

koła w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, a z otrzymanych wyników obliczy wartość 

średnią. 

Określenie szorstkości: 

Parametrem charakteryzującym szorstkość powierzchni betonu jest wartość „S”, która jest 

uśrednioną głębokością nierówności na jego powierzchni. 

Szorstkość należy określić ze wzoru: 

s = 40 V/ d
2
 (mm),  

gdzie: V – objętość piasku w (cm
3
) 

            d – średnica koła w (cm). 

Wartość „s” należy podawać z dokładnością do 0,1 mm. 

Podłoże powinno być czyste – powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam, 

olejów, smarów i innych zanieczyszczeń; ocenę czystości podłoża wykonuje się wizualnie 

Podłoże powinno być gładkie i równe – lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni betonu 

nie powinny przekraczać  1 mm. Szczeliny pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą o długości 

4 m ułożona na betonie nie powinny przekracza 3 mm, pomiar równości podłoża wykonuje 

się mierząc cechowanym klinem prześwity pod aluminiową łatą o długości 4 m ułożoną na 

badanej powierzchni.  W przypadku wystąpienia drobnych nierówności (o głębokości do 5 

mm) podłoże betonowe należy wyrównać zaprawą typu PCC lub PC kompatybilną do 

stosowanych materiałów. Rysy występujące w podłożu powinny być zainiektowane. 

Nierówności podłoża przekraczające 5 mm należy naprawić. Wystające fragmenty należy 

odkuć lub zeszlifować, a zagłębienia wypełnić zaprawami typu PC lub PCC. 

 

5.4. Nakładanie powłok 

Roboty powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu 

robót należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych przez 

producenta materiału. Zalecenia te zawarte są w Kartach Technicznych materiałów  

i opracowane przez jego producenta. Każdy z materiałów przeznaczony do zabezpieczenia 

antykorozyjnego ma swoją specyfikę stosowania i dla każdego materiału można określić 

nieco inne wymagania dotyczące warunków pogodowych, warunków przygotowania i 

wilgotności podłoża oraz warunków wykonywania kolejnych warstw. Ścisłe przestrzeganie 

zaleceń technologicznych producenta materiału ma decydujący wpływ na trwałość 

wykonywanych powłok. Jeżeli producent nie podaje inaczej, przy nakładaniu powłok 

powinny być spełnione następujące warunki: 

Powłoki można nakładać co najmniej po 14 dniach dojrzewania betonu. 
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Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych należy stosować 

mieszalnik wolnoobrotowy. Wykonanie powłok realizuje się technikami malarskimi.  

Materiał do pokrycia chodników i górnych powierzchni gzymsów należy (jeśli tak wynika 

z zaleceń Producenta) wymieszać z kruszywem (np. suszonym ogniowo piaskiem  

kwarcowym frakcji 0,40,7mm w proporcjach 1:1), a następnie powłokę należy posypać 

piaskiem w ilości 2,0 kg/m
2
. 

Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury  

i innych wad. 

Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu 

należy chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, 

a także deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej 5oC i przegrzaniem powyżej 

25oC (chyba, że “Wytyczne stosowania” materiału mówią inaczej). 

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych 

i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia robót należy do Wykonawcy. 

 

5.5. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 

Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w 

szczelnych, oryginalnych pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w 

temperaturach nie niższych niż +5oC i wyższych niż +25oC. 

Transport i składowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych powinny odpowiadać 

ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 

Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może 

powodować skażenia środowiska. 

Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po umyciu przyrządów roboczych nie 

wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany 

jest usunąć z terenu i poddać utylizacji. Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren 

przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w przypadku materiałów nanoszonych 

metodą natryskową. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania 

ogólne”, pkt 6. 

Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić protokół wykonania ochrony 

powierzchniowej, w którym podaje wszystkie niezbędne informacje o warunkach 

atmosferycznych, stanie używanych materiałów, parametrach technologicznych wbudowania 

materiałów, ilości zastosowanych materiałów oraz wyniki badań wykonanych powłok. 

Wzór protokołów dla ustaleń technologicznych oraz dla robót dotyczących ochrony 

powierzchniowej betonu zostały przedstawione w załączniku do niniejszej ST. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Badania przydatności materiałów polegają na: 

  - sprawdzeniu parametrów technicznych materiałów podstawowych z wymaganiami wg Kart 

Technicznych i pkt.2 

  - sprawdzeniu numeru opakowania, daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu 

opakowań i warunków składowania materiałów  

  - wykonaniu badań kontrolnych zgodnie z wymaganiami Polskich Norm lub Aprobat 

Technicznych 

Wykonawca po otwarciu pojemnika z materiałem powinien dodatkowo ocenić jego 

wygląd. 

Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania, odpowiada Wykonawca. 
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Z kontroli jakości materiałów powinien zostać sporządzony protokół.  

 

6.3. Kontrola przygotowania podłoża 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań 

podłoża, które powinny odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 5.2. 

Z przygotowania podłoża zostanie sporządzony protokół.  

 

6.4. Kontrola wykonanych robót 

Podczas przygotowywania materiałów do użycia należy sprawdzać zachowanie 

proporcji mieszania składników, zachowania czasu mieszania składników. Należy też 

kontrolować zachowanie czasu nakładania materiałów i odstępy czasowe pomiędzy 

układaniem kolejnych warstw. 

W trakcie przygotowywania materiałów oraz ich nakładania Wykonawca wypełni 

odpowiedni protokół.  

Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do 

akceptacji wyniki badań (miejsca wykonania oznaczenia i ich liczbę wskazuje Inżynier): 

  Przyczepności powłok do podłoża betonowego: 

 - Metodą jakościową polegającą na ostukiwaniu stalowym młotkiem o masie 250 g 

w wybranych przez Inżynierach miejscach. W przypadku złej przyczepności powłoki do 

podłoża przy ostukiwaniu występuje specyficzny głuchy dźwięk. 

 - Metodą ilościową polegającą na określeniu siły potrzebnej do oderwania naciętego wycinka 

powłoki od podłoża za pomocą przyklejonego stempla metalowego o średnicy  50 mm 

zgodnie z normą PN-EN 1542:2000. Należy wykonać 1 oznaczenie na 25 m
2
, przy min. 5 

oznaczeniach dla obiektu. Wartości powinny spełniać wymagania dla powłoki podane w 

pkt.2. 

  Grubości wykonanej powłoki. Sprawdzenie grubości powłok należy wykonywać metodami 

niszczącymi lub nieniszczącymi wg norm przedmiotowych z dokładnością do 0,1 mm 

wykonując 1 pomiar na 25 m
2
 powłoki, lecz nie mniej niż 5 pomiarów na jednym obiekcie. 

Grubość powłok można mierzyć np. na próbkach pobranych przy badaniach ich 

przyczepności do podłoża betonowego. Uzyskane wyniki należy porównać do grubości 

minimalnej i maksymalnej określonej w Aprobacie Technicznej. Jeżeli jeden z pomiarów jest 

mniejszy niż grubość minimalna lub większy niż grubość maksymalna, to należy wykonać 

pomiar dodatkowy w odległości ok. 1 m. Jeżeli ten drugi pomiar będzie mieścił się w 

określonych granicach to należy uznać, że ogólna grubość powłoki spełnia wymagania. 

Grubość powłoki powinna być zgodna z grubością projektowaną z dopuszczalnym 

odchyleniem  20%. 

 

Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić przy użyciu tych samych 

materiałów, które były stosowane do wykonania zabezpieczenia powierzchniowego, 

zachowując wymagania technologiczne odnośnie ich stosowania. 

Na żądanie Inżyniera kontrola może objąć również badania innych właściwości materiałów 

i powłok wg wymagań aprobat technicznych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni podlegającej 

zabezpieczeniu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Odbiór robót jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty 

należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik 

ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku 

Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do 

ponownego odbioru. 

Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 z 

późniejszymi zmianami, wydaną przez GDDP Warszawa.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 

“Wymagania ogólne”, pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 - zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do 

wykonania robót, 

 - przygotowanie podłoża do nakładania powłoki, 

 - nałożenie powłoki, 

 - pielęgnację powłoki, 

 - wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych, 

niezbędnych do  -    wykonania robót, 

 - zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska, 

 - wykonanie badań, 

 - uporządkowanie miejsca robót. 

 - zapewnienie niezbędnych czynników produkcji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANIE 

10.1. Normy 

1. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.  Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

2. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie. 

10.2. Inne dokumenty 

 1)  „Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu 

w konstrukcjach mostowych”, IBDiM, Żmigród, 1998. 

 2)  „Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich, IBDiM, 

Żmigród, 2002 (załącznik do Zarządzenia Nr 11 GDDKiA z dnia 19 września 2003r).   

 3)  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie 

i ich usytuowanie. 

4)  “Instrukcje stosowania materiałów”. 

 

 

 


