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M-D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w 

miejscowości Opoki/Podgaj. 

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 

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

poszczególnych asortymentów robót i obejmują wymagania ogólne dla przedmiotów 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1 Aprobata techniczna.  Dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania w 

budownictwie, w odniesieniu 

do wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, PN-EN lub wyrobów, które różnią 

się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

1.4.2 Budowla drogowa. Obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt inżynieryjny, korpus ziemny, plac, węzeł). 

1.4.4 Deklaracja zgodności producenta. Oświadczenie producenta, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy lub usługa są zgodne z określoną 

normą lub innym dokumentem - specyfikacją 

1.4.5 Droga.  Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.6 Dziennik Budowy. Dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.7 Inspektor. Pisemnie upoważniony przedstawiciel Inwestora na budowie, upoważniony 

do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy 

w ramach dokumentacji projektowej przepisów prawa budowlanego oraz umowy. 

1.4.8 Inwestor. Osoba prawna lub fizyczna, która zleciła Wykonawcy realizację zadania 

inwestycyjnego i występuje jako strona zawartego w tym celu Kontraktu. 

1.4.9 Jezdnia. Część korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdów. 

1.4.10 Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

1.4.11 Konstr. Nawierzchni. Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.12 Konstrukcja nośna. Część obiektu oparta na fundamencie, tworząca ustrój niosący 

dla przeniesienia ruchu kołowego i pieszego. 

1.4.13 Kontrakt.  Pisemna umowa między Inwestorem, a Wykonawcą, spisana w celu 

realizacji zadania inwestycyjnego, określająca prawa i obowiązki obu stron. 

1.4.14 Korona drogi.  Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnię. 

1.4.15 Korpus drogowy Nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów. 

1.4.16 Koryto Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzch. 
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1.4.17 Kosztorys ofertowy Wycenione przez Wykonawcę pozycje przedmiaru robót w 

czasie przetargu 

1.4.18 Kryteria techniczne Zestaw wymagań, stanowiący podstawę certyfikacji wyrobów 

budowlanych na znak bezpieczeństwa. 

1.4.19 Laboratorium. Drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

1.4.20 Most. Obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 

drogowej lub kolejowej oraz ruchu pieszego. 

1.4.21 Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu. 

1.4.22 Niweleta Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu inżynieryjnego. 

1.4.23 Pas drogowy. Wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania 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. 

1.4.24 Pobocze Część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 

umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.25 Podbudowa. Dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej lub pomocniczej. 

1.4.26 Podbudowa zasadnicza. Górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

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

1.4.27 Podbudowa pomocnicza. Dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 

podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

1.4.28 Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod powierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

1.4.29 Podłoże ulepszone. Górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni 

1.4.30 Podwykonawca. Osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca robót powierzył 

realizację części zadania inwestycyjnego. 

1.4.31 Polecenie Inspektora. Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w 

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

prowadzeniem budowy. 

1.4.32 Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu. 

1.4.33 Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

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

1.4.34 Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego np. droga, kolej, rurociąg. 

1.4.35 Przepust. Obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜący 

do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego. 

1.4.36 Księga obmiarów robót. Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.37 Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego. 

1.4.38 Rysunki. Część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu i przedmiotu robót. 
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1.4.39 Rysunki robocze (warsztatowe) Rysunki (plany) rusztowań, szalunków, gięcia 

stali zbrojeniowej lub inne dodatkowe plany, które Wykonawca powinien przedłożyć 

Inspektorowi do zatwierdzenia przed rozpoczęciem robót. 

1.4.40 Specyfikacje techniczne. Zbiór przepisów i wymagań uzupełniających, opracowanych 

dla realizacji zadania inwestycyjnego lub jego elementu. 

1.4.41 Sprzęt. Wszystkie maszyny, środki transportu i inny sprzęt potrzebny dla 

prawidłowego prowadzenia budowy. 

1.4.42 Ściana oporowa. Budowla utrzymująca w stanie statecznym uskok naziomu gruntów 

rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych, które można 

scharakteryzować parametrami geotechnicznymi. 

1.4.43 Teren budowy. Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla 

wykonania zadania inwestycyjnego. 

1.4.44 Wymagania podstawowe Wymagania podstawowe dla wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie stanowią: bezpieczeństwo konstrukcji, 

bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i 

zdrowotne oraz ochrona środowiska, ochrona przed hałasem i drganiami, oszczędność energii 

i odpowiednia izolacyjność cieplna przegród. 

1.4.45 Usterka. W obowiązującej normie PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania 

jakością. Podstawy i terminologia zdefiniowano, między innymi, pojęcie niezgodności i 

usterek. 

Zgodnie z tymi definicjami: 

 1. niezgodność - to niespełnienie wymagania (czyli niespełnienie potrzeby lub 

oczekiwania), które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe; 

 2. usterka - to niespełnienie wymagania (czyli niespełnienie potrzeby lub 

oczekiwania), które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe, odnoszące 

się do  zamierzonego lub wyspecjalizowanego Użytkowania. 

W przedstawionym rozumieniu wyrób charakteryzujący się niezgodnością jest naprawialny, 

natomiast charakteryzujący się usterką nie może być w żadnej mierze eksploatowany. 

1.4.46 Wiadukt.  Obiekt zbudowany nad linią kolejowa lub inną drogą dla bezkolizyjnego 

zapewnienie komunikacji drogowej i ruchu pieszego, 

1.4.47 Wyrób budowlany. Materiał decydujący o bezpieczeństwie, jakości i trwałości 

obiektów budowlanych, dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 

1.4.48 Wykonawca. Osoba prawna lub fizyczna, która została przez Inwestora wybrana do 

realizacji zadania inwestycyjnego. 

1.4.49 Wystąpienie. Zwrócenie się Wykonawcy do Inwestora na piśmie w sprawie związanej 

z realizacją zadania inwestycyjnego. 

1.4.50 Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z PW, ST i 

poleceniami Inspektora. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz 

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

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. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

1. Projekt Wykonawczy remontu mostu z przedmiarem robót 



 5 

2. Projekt organizacji ruchu na czas remontu z przedmiarem robót 

3. Informacja BIOZ 

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

5. Kosztorys inwestorski 

6. Dokumentacja sporządzona w oparciu o Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z 28.07.2005 r. w sprawie wprowadzenia standardu gromadzenia 

danych o nieruchomościach GDDKiA 

Nie przewiduje się wykonywania dodatkowych rysunków, nie mniej jednak, jeżeli w trakcie 

wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie zatwierdzonej Dokumentacji 

Projektowej, wówczas Wykonawca sporządzi brakujące rysunki na własny koszt i w 3 

egzemplarzach przedłoży je Inspektorowi do akceptacji, a Inwestorowi do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

 Dopuszcza się tylko takie odstępstwa (zmiany) od zatwierdzonej dokumentacji, które 

nie naruszają postanowień polskich przepisów i norm, a są uzasadnione technicznie i 

uzgadniane z projektantem oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku 

Budowy potwierdzonym przez nadzór inwestorski oraz wydanym poleceniem zmian przez 

Inspektora. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać: 

- opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

- jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w ST i przedmiarach na swoją korzyść 

zauważonych przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego na etapie przetargu. 

 W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu z podziałki 

rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny być zgodne 

z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy wyrobów (materiałów) budowlanych i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie wyroby 

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

Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,  

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne  środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

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

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

Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i wliczony jest w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy o ochronie 

środowiska. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
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1. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej, prywatnej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 

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

użycia. Nie dopuszcza się do użycia wyrobów budowlanych wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. Wszelkie wyroby i materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót stwierdzono urządzenia podziemne nie występujące w 

Dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 

telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również  

znaleziska archeologiczne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora, a 

dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami, które są 

właściwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwą czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 
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1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa o 

ochrony zdrowia. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel wykonywał pracę w warunkach 

bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednie wymagania 

sanitarne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia. Wymagania dotyczące BIOZ przy 

wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia: 

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena 

pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. ) 

2) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów 

BHP pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dział II i 

Dział IV - Rozdział 4. 

3) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, 

poz. 288 ) 

4) Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) 

5) Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 ) 

6) Rozporządzenie ministrów pracy i opieki społecznej oraz zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w 

sprawie BHP przy 

użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozproszonymi pod ciśnieniem 

(Dz.U.Nr29, poz.115 z 

późn. zm.) 

7) Rozporządzenie ministrów pracy i opieki społecznej oraz zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze Żurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58 ) 

8) Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 

313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 ) 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( 

Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 ). 

Zamieszczenie ogłoszenia o Planie BIOZ wg Rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2003 r. 

umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zawiera: 

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, 

2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 

3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wyroby budowlane i 

urządzenia Używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora). 
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2. MATERIAŁY 

2.1 Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie 

 

 W zależności od rodzaju wykonywanych robót budowlanych należy stosować wyroby 

budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, tj: bezpieczeństwa konstrukcji, 

bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa Użytkowania, odpowiednich warunków 

higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami 

oraz oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

 Wyroby budowlane muszą być zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 

16.04.2004 r. ( DU. 2004/92/881), a w szczególności z: 

1) rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym ( DU 2004/198/2041), 

2) rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania ( DU 

2004/249/2497), 

3) rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE ( DU 

2004/195/2011), 

4) rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych 

do ich wydawania ( DU 2004/237/2375). 

 Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 

jeżeli jest: 

* oznakowany CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności WE, 

* oznakowany znakiem budowlanym B, dla którego wystawiono krajową deklarację 

zgodności,  

lub posiada: 

* oświadczenie producenta, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z indywidualną 

dokumentacją techniczną oraz przepisami, dla wyrobów dopuszczonych do jednostkowego 

zastosowania w obiekcie budowlanym, wykonanych według indywidualnej dokumentacji 

technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej. 

Wyrobem uznanym za budowlany w myśl ustawy o wyrobach budowlanych, podlegającym 

obowiązkowej kontroli na podstawie przepisów Prawa budowlanego, są wyroby określone w  

Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów 

udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm  

zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich AT, wraz z zakresem przedmiotowym 

tych mandatów ( MP 2004/32/571) na podstawie Dyrektywy Rady 89/106/EWG  

z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw, rozporządzeń i przepisów 

administracyjnych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do gromadzenia i przechowywania dokumentów 

wyrobów budowlanych wbudowanych w obiekt budowlany. 

2.2. Źródła uzyskania wyrobów budowlanych 

 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badań jakości, do zatwierdzenia przez 

Inspektora. Zatwierdzenie partii wyrobów (materiałów) budowlanych z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszelkie wyroby budowlane z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania  
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ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli wyroby budowlane z akceptowanego uprzednio źródła 

są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 

zaopatrzenia w wyroby budowlane. 

 

2.3. Pozyskiwanie wyrobów budowlanych miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie wyrobów budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to 

źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą roboty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych wyrobów i materiałów budowlanych z jakiegokolwiek źródła. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem wyrobów budowlanych do robót. 

Wszystkie materiały budowlane pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie mógł 

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

wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów budowlanych 

będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.4. Inspekcja wytwórni wyrobów (materiałów) budowlanych 

 Wytwórnie materiałów (wyrobów) budowlanych mogą być okresowo kontrolowane 

przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 

wymaganiami. 

Próbki wyrobów (materiałów) mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wyniki kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobu pod względem jakości. 

 W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 

zachowane następujące warunki: 

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

wyrobów budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja wyrobów i materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

2.5. Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom 

 Każdy rodzaj robót, w którym użyto nie zaakceptowanych wyrobów budowlanych, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę na jego koszt 

wywiezione z terenu budowy. 

2.6. Przechowywanie i składowanie wyrobów (materiałów) budowlanych 

 Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę robót. 

2.7. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju wyrobu budowlanego w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem danego wyrobu. Wybrany 

rodzaj wyrobu budowlanego nie może być później zmieniany. 
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3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

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

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

ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w PW, ST i wskazaniach Inspektora. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

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

 

5. WYKONAWSTWO ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 

jakość zastosowanych wyrobów (materiałów) budowlanych i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z kartami technicznymi Producenta, dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 

PZJ oraz poleceniami Inspektora. 

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 Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

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

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów budowlanych i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach wyrobów (materiałów) budowlanych, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości ( PZJ ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób  

 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z PW, ST oraz poleceniami Inspektora. 

 Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób przeprowadzenia robót; 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- 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 przeprowadzenie 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 

Inspektorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  

  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

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

  materiałów, 

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

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

  i sprawdzanie urządzeń, itp.) przeprowadza podczas dostaw materiałów, wytwarzania  

  mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z wyrobami (materiałami) i robotami nie odpowiadającymi  

  wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów 

(materiałów) budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

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

próbek i badań wyrobów (materiałów) budowlanych oraz robót. Przed zatwierdzeniem 

systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania wyrobów (materiałów) oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w KT, AT, PW i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych wyrobów budowlanych i dopuści 

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

usunięte i stwierdzona zostanie ponownie jakość wyrobów budowlanych. 
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Wszystkie koszty związane z przeprowadzaniem badań wyrobów budowlanych ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Stosować statystyczne metody pobierania próbek 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych wyrobów 

(materiałów), które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane wyroby (materiały) 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 

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

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

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

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

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

 

6.6. Badania przeprowadzane przez Inspektora 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta 

wyrobów budowlanych. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

przeprowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wyrobów budowlanych i 

robót z wymaganiami AT, KT i ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki wyrobów budowlanych i przeprowadzić badania 

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

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności wyrobów i robót z dokumentacją projektową i 

ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor może dopuścić do użycia tylko wyroby budowlane, które posiadają: 

1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie 

2. Deklarację zgodności 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 

( 1 ) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco wg instrukcji dokonywania 

wpisów załączonej w Dzienniku 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 po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika, i opatrzone datą i podpisem Kierowniku Budowy oraz Inspektora. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) i harmonogramów 

robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów (elementów) robót, 

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

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  

  ograniczeniom 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  

   projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania  

   robót, 

- dane dotyczące jakości wyrobów budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki  

   przeprowadzonych badań z podaniem kto je wykonywał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Decyzje i polecenia Inspektora wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia do realizacji. 

 Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajęcia 

stanowiska i podjęcia stosownej decyzji, ponieważ Projektant nie jest stroną umowy i 

nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

( 2 ) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

elementu robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów wraz z ilościami materiałów, elementów, urządzeń 

itp. Należy przedkładać: szkice, rysunki lub naniesienia na mapie zasadniczej, zestawienia, 

oświadczenia itp. 

( 3 ) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów 

budowlanych, orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winne być udostępnione na każde 

życzenie Inspektora. 

( 4 ) Pozostałe dokumenty budowy 
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 Do dokumentów budowy zalicza się 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły z narad i ustaleń oraz korespondencję na budowie. 

( 5 ) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inspektora i do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ST i 

Dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w ST i kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do Ksiąski obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg poleceń Inspektora na piśmie. Obmiar robót będzie 

przeprowadzony z częstością określoną w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i wyrobów budowlanych 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 

m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 

wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących dozoru technicznego to Wykonawca musi je 

posiadać. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem odcinków robót lub 

elementów, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Pomiary do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąski obmiarów. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń w ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (odbiory międzyoperacyjne) wpisane 

do Dziennika budowy 

b) odbiory techniczne przyłączy (protokół) 

c) odbiorowi ostatecznemu, (protokół) 
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu (protokół) 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (obiory międzyoperacyjne) 

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

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

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 2 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z PW i ST i dokonuje wpisu o odbiorze oraz zezwala na 

wykonywanie następnej czynności (operacji). 

8.3. Odbiór ostateczny robót 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.3.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora 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 ST. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót: zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dzienniki budowy i ksiąski obmiarów, 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji umowy, 

- specyfikacje techniczne, 

- zestawienie protokółów badań wyrobów budowlanych oraz wyniki badań i pomiarów  

   zgodnie z ST i PZJ 

- zestawienie wbudowanych wyrobów (materiałów) budowlanych, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

- deklaracje zgodności i certyfikaty zgodnie z PZJ, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą na mapie w odpowiedniej skali, 

W przypadku gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4 Odbiór robót z usterkami trwałymi 

8.4.1.  Wszelkie usterki nie zakwalifikowane jako usterki trwałe muszą być usunięte przez 

Wykonawcę na jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek 

odbiorów. 

8.4.2.  Za usterki trwałe elementów i obiektu Inspektorskiego uważa się niezgodności z 

dokumentacją projektową w tym z ST, których nie można poprawić. Do usterek trwałych 

zalicza się miedzy innymi: 

- nie osiągnięcie przez obiekt projektowanych parametrów, stwierdzone na podstawie 

wyników pomiarów 

- występowanie odchyłek w zasadniczych wymiarach konstrukcji tj. rozpiętości i wysokości 

wykraczających poza ustalone tolerancje, 

- niezgodność wymiarów, rzędnych wysokościowych i odchylenie od pionu i poziomu oraz 

brak prostoliniowości wykraczające poza ustalone tolerancje. 

8.4.3.  Usterki trwałe stwierdza Inspektor 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 

8.4.4. W przypadku wykrycia przez Inspektora usterek 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 Inspektora i przedstawiciela Wykonawcy. 

 Zadaniem Komisji jest ustalenie: 

1. Czy stwierdzone w obiekcie usterki trwałe wpływają na parametry techniczne i e 

ksploatacyjne obiektu Inspektorskiego. 

W przypadku stwierdzenia w obiekcie usterek trwałych nie wpływających na parametry 

techniczne i eksploatacyjne, biorąc pod uwagę ich wielkość i zakres proponuje wysokość 

potrąceń. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Komisję usterek trwałych elementów lub asortymentów 

robót, które obniżają parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia 

na własny koszt robót rozbiórkowych, niezbędnych dla odtworzenia stanu budowy jaki miał 

miejsce przed rozpoczęciem nieodebranych robót i ponowne wykonanie zakwestionowanych 

elementów. 

3. Ustalenie potrąceń - potrącenia nie mogą być niższe od 5% wartości kosztorysowej 

odbieranego elementu. 

8.4.5. Inwestor może za zgodą Projektanta wyrazić zgodę na dokonanie na koszt Wykonawcy 

robót adaptacyjnych, które przeprowadzą obarczony usterkami trwałymi element lub 

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

technicznych i eksploatacyjnych obiektu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Określenia podstawowe 

 Ilekroć w ST jest mowa o: 

a) zapewnieniu niezbędnych czynników produkcji - rozumie się przez to, że CENA 

JEDNOSTKOWA będzie obejmować całkowity koszt wykonania obmiarowej jednostki 

elementu, a w szczególności: 

- robociznę bezpośrednią, 
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- wartość zużytych materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami ich 

zakupu 1 składowania, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren budowy, przemieszczania 

między stanowiskami pracy, montażu i demontażu oraz odwiezienia, 

- koszty pośrednie obejmujące: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu 

przedsiębiorstwa, koszty działalności laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i 

likwidacji zaplecza (w tym zapewnienia 

energii, wody i itp), koszt obsługi geodezyjnej, koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, 

wydatki na BHP, należności za usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 

bocznic, należności za badania i ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, koszty 

korzystania z rozwiązań opatentowanych, 

- inne koszty: wykonania, eksploatacji i rozebrania dróg technologicznych i montażowych w 

tym niezbędnych 

ze względów technologicznych mostów pływających, wszelkich rusztowań i pomostów (także 

na wodzie), 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót oraz w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) pracach pomiarowych - rozumie się przez to pełny, niezbędny dla poprawnego wykonania 

oraz zaewidencjonowania danego elementu obiektu zgodnie z wymaganiami ST oraz 

warunkami kontraktu, zakres prac geodezyjnych na budowie, obejmujący (w zależności od 

potrzeb) wytyczenie obiektu, wytyczenie elementu, pomiary wysokościowe, pomiary 

sytuacyjne, inwentaryzację powykonawczą itp., 

c) wykonywaniu robót "na lądzie" lub "na wodzie" - należy to w przypadku niektórych 

elementów /np ustrojów nośnych, filarów/ rozumieć również jako "nad lądem" lub "nad 

wodą". Określenia te, odnoszące się do mostów, odpowiadają warunkom gdy poziom wody w 

cieku nie jest wyższy od tzw. poziomu "wody brzegowej". Jeżeli przewiduje się, że niektóre 

roboty będą wykonywane w innych warunkach niż to wynika z opisu w ślepym kosztorysie 

należy to uwzględnić w cenie (ofertowej), ale bez zmiany treści opisu pozycji, 

d) zabetonowaniu elementu - rozumie się przez to wytworzenie, dostarczenie, ułożenie betonu 

wraz z zagęszczeniem, wyrównaniem i zatarciem powierzchni, pielęgnacją betonu, 

wykonaniem badań laboratoryjnych, 

e) wykonaniu zbrojenia - rozumie się przez to przygotowanie i montaż, 

f) wykonaniu sprężenia - rozumie się przez to uformowanie kanałów kablowych z rur 

osłonowych, przygotowanie, montaż kabli i zakotwień, naciągnięcie kabli /zgodnie z 

instrukcją sprężania/, zakotwienie, wykonanie iniekcji, odcięcie rurek iniekcyjnych i 

odpowietrzających, 

g) wykonaniu prefabrykatu z betonu - rozumie się przez to: przygotowanie form, wykonanie 

zbrojenia, zabetonowanie, wykonanie sprężenia /jeżeli występuje/, rozformowanie, 

odstawienie na składowisko, pielęgnacja, 

h) koszt materiału /wyrobu/ - rozumie się przez to jego cenę bez kosztów transportu, które 

uwzględnia się w pozycji dotyczy wbudowania, 

i) próbnym obciążeniu - rozumie się przez to przygotowanie, wykonanie, opracowanie 

wyników. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

czynniki produkcji i wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone w AT, KT, ST, KRM i PW. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe obejmują: 

- wszelkie prace objęte PW i ST, 

- koszty materiałów z transportem, magazynowania, odpadów i utylizacji, kradzieży na 

terenie budowy, 

- koszty transportu i pracy sprzętu, 

- koszty pośrednie (w tym: koszty odszkodowań za zniszczenia, koszty związane z BIOZ), 

- koszty zabezpieczeń na czas robót z uwagi na ochronę środowiska i bezpieczeństwo ludzi 
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- zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

- podatki - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- inne wg ustaleń Zamawiającego. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jedn.: (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz. 1118 z późn.  zm.) 

2) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430) 

3) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) 

(Zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) 

 

4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 

19, poz. 115 z późn.   zm.) 

5) Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty Inspektorskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 

735) 

6) Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126, poz. 839). 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953) 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora 

nadzoru inwestorskiego ( Dz.U. z 2001 r. Nr 138,  poz.1554 ) 

9) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym ( DU 2004/198/2041) 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania ( DU 

2004/249/2497) 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE ( DU 

2004/195/2011), 

13) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu 

mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm 

zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem 

przedmiotowym tych mandatów ( MP 2004/32/571 ). 

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego ( Dz.U. 

2004 r. nr 202 poz. 2072 ). 

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym ( DU 2004/130/1389 ) 

16) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
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oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.  2573) (Zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 

92, poz. 769 oraz z 2007 r. Nr 158, poz. 1105) 

17) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz.  1227) 

18) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 

2008 r. Nr 25, poz.  150) (Zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 

154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056  i Nr 199, poz. 1227) 

19) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i 

higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. ) 

20) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz. 

U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dział II i Dział IV - Rozdział 

21) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, 

poz. 288 ) 

22) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) 

23) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 ) 

24) Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 

r. w sprawie bhp przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i 

rozpuszczonymi pod ciśnieniem ( Dz. U. Nr 29, poz. 115 z późn. zm.) 

 25) Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 

1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 

58 ) 

26) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( DU 1964/16/93 z późn. zm. ) 

27) Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998r. w 

sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu robót mostowych” 
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE  WARSTW   

                      KONSTRUKCYJNYCH. 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, oraz 

kontroli ich jakości i jakości materiałów  związanych  z wykonaniem oczyszczania i 

skropienia warstwy wiążącej nawierzchni jezdni na projektowanym odcinku i obejmują 

następujący zakres robót: 

- oczyszczenie warstwy wiążącej nawierzchni obiektu mostowego, 

- skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową warstwy wiążącej nawierzchni  w ilości 

   min. 0,2 kg/m
2 

(po odparowaniu) 

           

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.4. 

 

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 do wykonania skropienia. 

 Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni                      

jak podbudowy asfaltowe i warstwy z mieszanek mineralno-asfatowych są: 

- kationowe emulsje szybko rozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 

- upłynnione asfalty szybko odparowywalne wg PN-C-96173 [3], 

                        - asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgodą Inżyniera 

2.3. Wymagania dla materiałów. 

 Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. 

 Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2]. 

 

2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia. 
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 Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni podano  w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m
2
) 

1 

2 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy D 200, D 300 

od 0,4  do  1,2 

od 0,4  do  0,6 

 

 Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i 

stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

2.5. Składowanie lepiszczy. 

 Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego 

jakości. 

Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia 

grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się 

magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy 

spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 

 Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych 

zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. 

 Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na 

dużej powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody. 

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez 

producenta. 

 

3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”  pkt 2 

 

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni. 

 Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- szczotek mechanicznych (za wyjątkiem izolacji),  

- sprężarek, 

- zbiorników z wodą, 

- szczotek ręcznych. 

 Zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być 

wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania 

zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać 

miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek 

wyposażonych w urządzenia odpylające, 

 

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni. 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka 

powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i 

regulowanie następujących parametrów: 

- temperatury rozkładanego lepiszcza, 

- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 

- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 

- prędkości poruszania się skrapiarki, 

- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 

- dozatora lepiszcza. 
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Zbiornik skrapiarki na lepiszcze powinien być izolowany termicznie tak, aby było 

możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 

 Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją  10% od ilości założonej. 

  

 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

 

4.2. Transport lepiszczy. 

 Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, 

posiadających izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i 

zabezpieczonych przed dostępem wody. 

 Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, 

beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem 

emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji 

powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej 

niż 1 m
3
, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. 

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny 

być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

  

 

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. Zakres wykonywanych robót 

 

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni. 

 Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota 

i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W 

miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na 

terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być 

oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. 
 

 

5.2.2. Skropienie powierzchni. 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 

Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić 

dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których 

nawierzchnia może być wilgotna. 

 Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej 

oczyszczenia. 

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w 

miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 

 Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 
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Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (
o
C) 

1 

2 

3 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy D 200 

Asfalt drogowy D 300 

   od 20 do 40 
*) 

od 140 do 150 

od 130 do 140 

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 

 Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna 

być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji 

lepiszcza        w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej 

emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. 

 Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien 

zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko 

niezbędny ruch budowlany.  

 Na izolacji dopuszcza się tylko niezbędny, minimalny, lekki  ruch wynikający z 

technologii, który nie uszkodzi izolacji. 

 

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 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne 

skropienie w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia 

wymaganej ilości lepiszcza   w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do 

skropienia. 

 

6.3. Badania w trakcie wykonywania robót 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 

Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić 

dopiero    po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których 

nawierzchnia może być wilgotna. 

 Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej 

oczyszczenia. 

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w 

miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 

 Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 

 

 

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (
o
C) 

1 

2 

3 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy D 200 

Asfalt drogowy D 300 

   od 20 do 40 
*) 

od 140 do 150 

od 130 do 140 

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 



 24 

 Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa 

powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia 

penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej 

emulsji czas ten wynosi          od 1 godz. do 24 godzin. 

 Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien 

zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko 

niezbędny ruch budowlany.  

 

6.3.1. Badanie dokładności sprysku podłoża. 

 Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Należy przeprowadzić  

kontrolę  ilości rozkładanego lepiszcza w/g metody podanej w opracowaniu  

“Powierzchniowe utrwalania. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i Kruszywa”. 

 

 

7. OBMIAR  ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 Jednostką obmiarową jest: 

- m
2
 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 

- m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

 

  

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

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

8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. pkt.9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena 1 m
2
  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

-  oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzch- 

  ni z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,  

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 

 Cena  1 m
2
 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 

- podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w  

   specyfikacji technicznej 
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10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 

10.1. Normy. 

 1/  PN-C-04134  Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 

 2/  PN-C-96170  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.    

 3/  PN-C-96173   Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni  

                                        drogowych 

 4/  BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowa emulsja kationowa. 

 

10.2. Inne dokumenty. 

5/ „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i  

      kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z  

      dnia 992-02-03. 

6/  Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM -    

     1994 r. 
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D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem (odtworzeniem wg obmiaru) warstwy wiążącej i ścieralnej  z 

betonu asfaltowego. 

 warstwa wiążąca grubości  4,5 cm z betonu asfaltowego   

 warstwa ścieralna grubości 4 cm z betonu asfaltowego 0/20 mm  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o 

określonym składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 

asfaltu  

lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone 

wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 

stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu  

do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa  

na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub  do kruszywa. 

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z 

mieszanki mineralno-asfaltowej. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Asfalt 

Należy stosować asfalt drogowy 35/50 spełniający wymagania określone  

w PN-EN-12591;2004. 
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2.3. Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone  

w PN-S-96504;1961 dla wypełniacza podstawowego. Przechowywanie wypełniacza powinno 

być zgodne z PN-S-96504;1961. 

2.4. Kruszywa 

 W zależności od kategorii ruchu i rodzaju warstwy należy stosować kruszywa podane  

w tablicy 1  

 

Tablica 1 Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej  

Lp

. 

Rodzaj materiału 
 

Wymagania 

 wobec materiałów  
 nr normy 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 z 

surowca skalnego ze skał magmowych i przeobrażonych 

kl. I,; gat.1 

2 Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 

surowca skalnego wg PN-S-96025 załącznik G
1)

 

kl. I,; gat.1 

3 Wypełniacz mineralny wg PN-S-96504:1961 podstawowy 

4 Asfalt drogowy wg PN-EN-12591;2004;rodzaj 35/50 

1) wymagania dotyczące ostrokrawędzistości ziarn; 

 grys – materiał o wszystkich ziarnach łamanych lub przekruszonych, w tym 

dkla frakcji powyżej #4mm, zawartość ziarn łamanych nie więcej niż 10% dla 

gatunku 1 

 żwir kruszony – materiał zawierający ziarna łamane przekruszone i 

nieprzekruszone, w tym zawartość ziarn przekruszonych dla frakcji powyżej 

#4mm, nie mniej niż 70% dla gatunku 1 

Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszyw ze skał osadowych oraz żużli i innych 

przetworzonych odpadów. 

2.5. Środek adhezyjny 

Środek adhezyjny – substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję 

asfaltu  

do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa  

na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. Środek adhezyjny 

powinien być dostarczony wraz z Deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”  

 

3.2. Sprzęt do wykonania warstwy wiążącej 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

– wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do 

wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, wyposażonej w dozownik 

stabilizatora, o wydajności min. 100Mg/h  

– układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

skrapiarek, 
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– walców lekkich , średnich i ciężkich stalowych gładkich,  

– walców ogumionych, 

– samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”  

 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 

 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024. 

4.2.2. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 

materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

       4.2.3. Kruszywo 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić samochodami samowyładowczymi 

wyposażonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być pokryta 

pokrowcem. 

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin  

z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury. 

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 

wyposażonej w system grzewczy o ładowności min. 20Mg. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

5. 

5.2. Projektowanie betonu asfaltowego 

Przed przystąpieniem do robót w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu betonu asfaltowego o zwiększonej 

odporności na odkształcenia oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane 

w obecności Inżyniera. 

Projektowanie mieszanki mineralne polega na: 

– doborze składników mieszanki mineralnej, 

– doborze optymalnej ilości asfaltu 

– określeniu jej właściwości i porównaniu z założeniami projektowymi. 
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5.2.Warstwa  betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy betonu 

asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 

betonu asfaltowego oraz orientacyjna zawartość asfaltu 

Wymiar oczek  

sit #, mm 
0/20 0/25 

Przechodzi przez:    

31,5  100 

25 100 84-100 

20 87 – 100 75-100 

16 77 - 100 68-90 

12,8 66 - 90 62-83 

9,6 56 - 81 55-74 

8 50 – 75 50-69 

6,3 54 - 67 45-63 

4 36 - 55 35-52 

2 25 – 41 25-41 

0,85 16 – 30 16-30 

0,42 9 - 22 10-22 

0,3 7 - 19 8-19 

0,18 5 - 15 5-14 

0,15 5 - 14 5-12 

0,075 4 - 7 4-6 

Zawartość frakcji grysowej 59 - 75 59-75 

   Orientacyjna zawartość 

asfaltu w MMA ,%, m/m 
4,05,5 4,0-5,5 

Orientacyjna zawartość asfaltu podana w tablicy została ustalona dla mieszanek mineralnych 

zawierających grysy bazaltowe. Właściwa zawartość asfaltu w mieszance mineralno-

asfaltowej powinna być określona laboratoryjnie i przedstawiona przez Inżynierowi do 

akceptacji. 

 

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych do warstwy wiążącej 

Lp. Właściwości KR 3 

 Uziarnienie mieszanki, mm 0/20 

1 Moduł sztywności pełzania 
1)

, MPa  16,0 

2 
Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60

o
 C, 

kN 
 11,0 

3 Odkształcenie wg metody Marshalla w temperaturze 60
o
 C, mm od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw.,  %  75,0 

6 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  98,0 

7 Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v od 4,5 do 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48  

Próbki do badania według Marshalla zagęszczone 2x75 uderzeń ubijaka. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym 

zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz  
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zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej, o 

wydajności min. 100Mg/h. 

 Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i 

zautomatyzowane oraz zgodne z receptą.  

Dozowanie składników powinno być starowane elektronicznie. 

 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, 

względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 

 Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany 

do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 

 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 

termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5
o
 C. 

 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 

– dla asfaltu rodzaju 35/50  od 145
o
 C  do 165

o
 C, 

 Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po 

dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego 

kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30
o
 C od maksymalnej temperatury mieszanki 

mineralno-asfaltowej podanej poniżej. 

 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

– dla asfaltu rodzaju 35/50  od 140
o
 C  do 170

o
 C, 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej może być niższa o 10
o
C od minimalnej 

temperatury podanej powyżej. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie 

wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako 

odpad produkcyjny. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, 

równe, ustabilizowane i nośne. 

 Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

 Nierówności podłoża pod warstwy z betonu asfaltowego nie powinny być większe  

od podanych w tablicy 4. 

 

Tablica 4 maksymalne nierówności podłoża pod warstwę z betonu asfaltowego 
Lp Droga Pod warstwą wiążącą 

1 Droga Z 12 

 

 Przed rozłożeniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, podłoże 

należy skropić emulsją asfaltową w ilości ustalonej w SST D 04.03.01. zalecane ilości asfaltu 

po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 5. 

Tablica 5 Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej 
Lp Rodzaj warstwy Ilość asfaltu po odparowaniu 

wody z emulsji (kg/m
2
) 

1 Warstwa wiążąca z asfaltobetonu od 0,1 do 0,3 

 

 W celu ochrony skropienia przed uszkodzeniem przez ruch budowlany, po rozpadzie 

emulsji należy równomiernie rozsypać kruszywo frakcji 2/4mm w ilości 4-5kg/m
2
. 

 Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem  

lub materiałem uszczelniającym, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.5. Warunki przystąpienia do robót. 

 Warstwa z betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest 

nie niższa od +5
o
 C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i +10

0
 C dla wykonywanej 
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warstwy grubości ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na 

mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

5.6. Zarób próbny 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej  

jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. 

  W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, to jest bez udziału 

asfaltu, w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z 

projektowaną krzywą uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu 

zawartości mieszalnika. 

 Po sprawdzeniu stanu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać 

pełen zarób próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie 

zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 

 Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 

zaprojektowanego podano w tablicy 5. 

Tablica 6. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 

składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 

 

Lp. 

 

Składniki mieszanki 

Mieszanki  

mineralno-asfaltowe  

 mineralno-asfaltowej  

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm): 25,0; 20,0; 

16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

± 4,0 

2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach  

# 0,075mm 

± 1,5 

4 Asfalt ± 0,3 

5.7. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną 

w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 

z dokumentacją projektową. 

 Przy układaniu metodą „na linkę” rozstaw stojaków nie może być większy niż 6,25m. 

 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej 

temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3. 

 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem 

przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 

 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej 

niż: 

– dla asfaltu rodzaju 35/50 140ºC – 170ºC. 

 Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik 

zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3 i 

wynosić co najmniej 98%. 

 Złącza w warstwie wiążącej powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi drogi. 

 W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, 

wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane 

lepiszczem i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem. 

 W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące 

dodatkowo złącze podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. 

 Złącze układanej następnej warstwy, np. wiążącej, powinno być przesunięte o co 

najmniej 15 cm względem złącza warstwy wiążącej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 

6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, 

wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji betonu asfaltowego i przedstawić 

wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania wyrównania 

nawierzchni betonem asfaltowym podano w tablicy nr 7. 

 

Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

 

L

p. 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno - asfaltowej 

pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 

Mg 

2 próbki przy produkcji ponad 

500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa 1 na 200 Mg i przy każdej 

zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki mineralno-

asfaltowej 
dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w 

czasie wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytwórni 

 

jeden raz dziennie 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg 

Zeszytu nr 64 IBEDiM;2002. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z 

tolerancją określoną w tablicy 4. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi 

metodami. 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 

 Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 

 Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność 

wypełniacza. 

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 

 Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
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6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 

temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura 

powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym 

zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 

 Dokładność pomiaru ± 2
o
 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 

podanymi w recepcie i SST. 

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 

wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach 

zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego podaje tablica 8. 

 

Tablica 8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego 

Lp

. 

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem  

3 Równość poprzeczna 

warstwy 

nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 

warstwy 

pomiar rzędnych co 6,25 m w osi i na krawędziach  

6 Ukształtowanie osi w planie co 6,25 m 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m
2 

8 Złącza podłużne i 

poprzeczne 

cała długość złącza 

9 Krawędź warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m
2 

12 Wolna przestrzeń w 

warstwie 

jw. 

6.4.2. Szerokość warstwy wiążącej 

 Szerokość warstwy wiążącej powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z 

tolerancją ± 5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy wiążącej 
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 Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy wiążącej mierzone wg BN-68/8931-

04 [11] lub metodą równoważną, nie powinny być większe od podanych w tablicy 7. 

Tablica 7. Dopuszczalne nierówności 

Lp. Drogi i place Warstwa wiążąca asfaltowa 

1 Drogi klasy Z 9 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy wiążącej 

 Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

 Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją - 

1 cm,+ 0 cm. Pomiar należy wykonywać z dokładnością do 0,001m. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś warstwy wiążącej w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją 

projektową, z tolerancją ±5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy wiążącej 

Grubość warstwy wiążącej powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ±10 %. 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

 Złącza warstwy wiążącej powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 

powinny być w jednym poziomie. 

6.4.9. Krawędzie , obramowanie warstwy 

 Krawędzie warstwy powinny być wyprofilowane  a w miejscach gdzie zaszła 

konieczność obcięcia pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy 

 Warstwa wiążąca powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc  

przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

 Zagęszczenie i wolna przestrzeń warstwy wiążącej powinny być zgodne z 

wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie. Wymagane wartości wynoszą: wskaźnik 

zagęszczenia nie mniejszy niż 98%, zawartość wolnych przestrzeni w próbkach wyciętych z 

warstwy, v/v 4,5 – 9,0%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiążącej z 

betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia o gr. 9cm(KR5) i m
2
 (metr 

kwadratowy) wykonanej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 7cm (KR3). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
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8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 

pozytywne wyniki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w D 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 

9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1m
2
 wykonanej warstwy wiążącej i ścieralnej  obejmuje : 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze , 

– skropienie podłoża, 

– wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 

wbudowania i wbudowanie, 

– posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

rozłożenie  i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 

1. PN-B-11112 Kruszywo mineralne . Kruszywo łamane do nawierzchni  

                                   drogowych. 

2. PN-C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie  

i transport. 

3. PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych  

i nawierzchni bitumicznych. 

4. PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas  

                                    bitumicznych. 

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  

                                    planografem i  łatą. 

6. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

7. PN-EN-12591;2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów  

                                      drogowych 

10.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne . Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-A-94. IBD i M-1994. 
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D.08.02.02.  CHODNIK  Z  BRUKOWEJ  KOSTKI  BETONOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 

sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 

60 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 

 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości   3 mm, 

 na szerokości  3 mm, 
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 na grubości   5 mm. 

 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, 

grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w 

tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co 

najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 

50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg 

PN-B-06250 [2]: 

a) pęknięcia próbki 

b) strata masy, %, nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości 

     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 

brak 

5 

 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 

nie więcej niż 
4 

 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   

klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement 

powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2.  Kruszywo do betonu 

 Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 

betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 

barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 

 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 

nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 

barwniki nieorganiczne. 
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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. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

 Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

 Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można 

stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 

ułożenia.  

 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 

Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki 

przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 

stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 

producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

5.2. Podsypka 

 Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.3. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 

ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. 

 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 

przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

 Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 

osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
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Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 

walca. 

 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 

zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - 

może być zaraz oddany do użytkowania. 

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 sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada aprobatę techniczną.  

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi SST. 

 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

 głębokości koryta:  

 o szerokości do 3 m:   1 cm,  

 o szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

 szerokości koryta:  5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 

niniejszej ST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  

polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

niniejszej OST: 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na 

każde 150 do 300 m
2
 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż 

raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 

pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie 

mogą przekraczać  3 cm. 
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6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 

najmniej raz na każde 150 do 300 m
2
 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 

niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 

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 m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej 

kostki betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 

6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta, 

 ew. wykonanie warstwy odsączającej, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-68/8931-

01 

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

10.2. Inne dokumenty 

 Nie występują. 
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M.20.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

M 20.01.00 PRACE POMIAROWE 

M 20.01.01. POMIARY PRZY REMONCIE MOSTU I INWENTARYZACJA  

                     POWYKONAWCZA 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i 

odbiorze i obejmują: 

- pomiary realizacyjne przy remoncie mostu 

- inwentaryzacja powykonawcza i obmiar  robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe podano w ST DM 00.00.00. Wymagania ogólne: 

 

dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiór dokumentów (materiałów) powstałych 

w wyniku geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraz opracowań kartograficznych, 

osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 

geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i 

montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych 

przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych, 

znak graniczny - znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym, a także 

trwały element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie. 

wizura - widoczność z punku geodezyjnego na punkt 

sieć uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i 

urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, 

elektroenergetyczne i inne, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, 

zbiorniki, itp., 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania podano w ST DM 00.00.00. Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z PW, ST, 

Normami i poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

 

 Ogólne wymagania podano w ST DM 00.00.00. Wymagania ogólne. 

Głowice metalowe jako znaki wysokościowe. 

Rurki, bolce metalowe oraz paliki drewniane jako znaki pomocnicze 
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Komputerowe nośniki informacji powinny odpowiadać standardom informatycznym. 

Repery ze stali nierdzewnej.  

 

3. SPRZĘT 

 

 Ogólne wymagania podano w ST DM 00.00.00. Wymagania ogólne. 

Wybór sprzętu i narzędzi należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. 

 Pomiary wykonywać sprzętem o dokładnościach nie mniejszych od niżej podanych: 

- instrumenty o dokładności pomiaru kątów 20 cc oraz odległości ± 10 mm/km, 

- dalmierze o dokładności pomiaru odległości ± 10 mm/km, 

- teodolity o dokładności pomiaru kątów 20 cc, 

- niwelatory o dokładności pomiaru 5 mm/km 

 Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa 

legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów, 

niwelatorów, dalmierzy, wykrywaczy urządzeń podziemnych, ploterów itp., jak i prostych 

przyrządów takich jak taśmy i ruletki. 

Do prac obliczeniowych należy stosować sprzęt komputerowy z odpowiednim 

oprogramowaniem. 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania podano w ST DM 00.00.00. Wymagania ogólne 

Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania podano w ST DM 00.00.00. Wymagania ogólne 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia 

MSWiA z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, 

kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac geodezyjnych zgodnie 

warunkami umowy i przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora (wszelkie polecenia i 

uzgodnienia między Inspektorem, a Wykonawcą wymagają formy pisemnej). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa wynikające nieprawidłowego wykonania 

prac geodezyjnych. 

Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 

prace do ośrodka dokumentacji (jeżeli zgodnie z przepisami podlegają one zgłoszeniu), a 

następnie po ich zakończeniu przekazać materiały i informacje powstałe w wyniku tych prac 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Prace geodezyjne oraz bezpośredni nadzór i kontrolę nad nimi powinni wykonywać 

wyłącznie geodeci posiadający odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z 

wymaganiami przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne, określone w PW są zgodne z rzeczywistymi. 

Punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 

wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 

oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 
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5.2. Prace przygotowawcze 

5.2.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustalenia 

 Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem opracowania i przeprowadzić 

z Inspektorem uzgodnienia dotyczące szczegółowego zakresu pomiarów i ewentualnych 

etapów wykonywania pomiarów realizacyjnych i powykonawczych z wpisem do Dziennika 

budowy. 

5.2.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

 Pomiary powykonawcze, zrealizowanych wiaduktów, powinny być poprzedzone 

uzyskaniem z ośrodka dokumentacji informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy 

geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej - zakres 

informacji ustala Inspektor. 

W przypadku stwierdzenia, że w trakcie budowy obiektu nie została wykonana bieżąca 

inwentaryzacja sieci uzbrojenia, należy powiadomić o tym Inspektora. 

5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 

 Przy analizie zebranych materiałów należy ze szczególną uwagę ustalić : 

- klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych oraz możliwości wykorzystania ich do 

pomiarów powykonawczych, 

- rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 

- zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych znajdujących się w ośrodku 

dokumentacji o wyniki pomiaru powykonawczego 

 

5.3. Prace polowe 

5.3.1. Wywiad szczegółowy w terenie 

 Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem 

terenowym mającym na celu: 

- odszukanie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych 

punktów oraz aktualizację opisów topograficznych, 

- zbadanie wizury pomiędzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, 

- wstępne rozeznanie odnośnie konieczności uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy 

wysokościowej  oraz osnowy pomiarowej. 

 

5.4. Prace kameralne 

5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map 

 Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. 

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

 Dokumentację geodezyjną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji O-3 

„Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z podziałem na: 

 1. dokumentację techniczną przeznaczoną dla Wykonawcy, 

 2. dokumentację techniczną przeznaczoną dla Inspektora, 

5.4.3. Skład dokumentacji dla Inspektora 

 Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Inspektora stanowi jeden z dokumentów 

do odbioru prac i powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w 

odpowiednich teczkach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron. 

 Dla Inspektora należy skompletować następujące materiały : 

1. sprawozdanie techniczne, 

2. kopie wykazów współrzędnych punktów osnowy oraz wykazy współrzędnych punktów 

granicznych w postaci 

dyskietki i wydruku na papierze, 

3. kopie protokółów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 

4. kopie opisów topograficznych, 

5. kopie szkiców polowych wykonywane w czasie realizacji zadania. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne wymagania podano w ST DM 00.00.00. Wymagania ogólne 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac 

wewnętrznej kontroli. Kontrola wewnętrzna powinna być tak zorganizowana, aby na bieżąco 

zapewniała możliwość śledzenia przebiegu prac geodezyjnych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

 Ogólne wymagania podano w ST DM 00.00.00. Wymagania ogólne 

Jednostką obmiarową jest: kpl - wyniesionych i zastabilizowanych punktów pomiarowych na 

obiekcie lub technicznej osnowy geodezyjnej, pomiarów realizacyjnych w czasie budowy i 

inwentaryzacji powykonawczej 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

 Ogólne wymagania podano w ST DM 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 dały wynik dodatni, Inspektor dokonuje wpisu o ich przyjęciu w 

Dzienniku Budowy. 

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami norm i ST. Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 

normą, ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

 Ogólne wymagania podano w ST DM 00.00.00. Wymagania ogólne 

Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych prac pomiarowych zgodnych z PW w 

jednostkach obmiarowych wg pkt. 7 i oceną jakości wykonanych prac oraz ewentualnych 

zmian wprowadzonych w czasie budowy, a udokumentowanych zapisami w Dzienniku 

Budowy przez Inspektora. 

 Cena jednostkowa uwzględnia: 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie zakresu robót wymienionych w 

p.1,3, wykonanie technicznej osnowy wysokościowo sytuacyjnej, wytyczenie elementów 

konstrukcyjnych mostu zgodnie z PW, wykonywanie pomiarów w czasie przebudowy, 

wykonanie mapy powykonawczej, koszty usług ośrodka dokumentacji geodezyjno 

kartograficznej, uporządkowanie terenu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163, 

z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane tekst jedn. (Dz.U. z 2003 Nr 207, poz. 

2016, z późn. zmianami). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60, z 

późniejszymi zmianami). 

4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi 

zmianami). 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. tekst jedn (Dz.U. Nr 62, 

poz. 627 z póz. zmianami) 

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085) 
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7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. tekst jedn. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z póz. 

zmianami ) 

8. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16 poz. 78, 

z późniejszymi zmianami). 

9. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa (Jednolity tekst Dz.U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299, z późniejszymi zmianami). 

10. Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych 

dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjne - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz.U. Nr 25, poz. 133). 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz 

przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 33, poz. 195). 

13. Zarządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa o Rolnictwa i 

Gospodarki Żywnościowej z 5 sierpnia 1996 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości 

(M.P. Nr 50, poz.469). 

 

Polskie Normy: 

- PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Terminologia. 

- PN-N-02211:1974 (PN-74/N-02211) Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Podstawowe 

nazwy i określenia. 

- PN-N-02220:1991 (PN-91/N-02220) Fotogrametria. Terminologia oznaczenia. 

- PN-N-02251:1987 (PN-87/N-02251) Geodezja. Osnowy geodezyjne Terminologia. 

- PN-N-99310:1973 (PN-73/N-99310) Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i określenia. 

- PN-N-99252:1991 (PN-91/N-99252) Dalmierze elektroniczne Terminologia. 

- PN-N-02204:1976(PN-76/N-02204) Poligonizacja. 

- PN-N-99250:1978 (PN-78/N-99250) Sprzęt geodezyjny. 

- PN-N-02205:1972(PN-72/N-02205) Niwelacja. 

 

Instrukcje techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i Głównego 

Geodety Kraju, w szczególności: 

0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, 

0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, 

G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, 

G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, 

G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, 

G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, 

K-1 Mapa zasadnicza, 

 

Wytyczne techniczne: 

G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów, 

G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar, opracowanie wyników, 

G-1.6 Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych, 

G-3. l Osnowy realizacyjne, 

G-3.2 Pomiary realizacyjne, 

K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja. 
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M 20.51.00 PRACE ROZBIÓRKOWE  

M 20.51.01 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH. 

 

1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z rozbiórką i wywozem: 

- balustrad na moście, 

- konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi na długości mostu i płyt przejściowych, 

- zasypki (częściowo) skrzydeł i przyczółków,  

- umocnienia stożków, 

- istniejących kap chodnikowych, 

- istniejącej izolacji,  

- wierzchniej warstwy betonu płyty przęsła, 

- górnych części skrzydeł i przyczółków, 

- skorodowanych powierzchniowych warstw betonu, 

- istniejącego umocnienia brzegów rzeki, 

- wyprofilowanie dna i brzegów rzeki pod umocnienie kamienne, 

- oczyszczenie wszystkich powierzchni betonowych, 

- pozostałych elementów niezbędnych do wykonania przebudowy obiektu. 

Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy za wyjątkiem: destruktu asfaltowego z 

rozbiórki nawierzchni, niewykorzystanych krawężników kamiennych, które Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu lub przedłoży dowód przekazania do składnicy materiałów 

wtórnych lub utylizacji. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne. 

 Pozostałe określenia zawarte są w przepisach szczegółowych, Polskich Normach, oraz 

warunkach technicznych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z PW, ST i 

poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” 

Nie występują. 
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3. SPRZĘT 

 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania 

ogólne” 

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” 

Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie i usunięcie z terenu budowy elementów 

wymienionych w pkt 1.3. 

Jeżeli w trakcie robót rozbiórkowych stwierdzono urządzenia podziemne nie występujące w 

PW oraz niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również znaleziska archeologiczne, 

wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzić 

dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami, które są właściwymi organami do 

sprawowania nad nimi nadzoru. 

Materiały z rozbiórki, a podlegające odzyskowi należy oczyścić i posortować. 

Teren po rozbiórce należy doprowadzić do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

Kontrola robót polega na wizualnej ocenie wykonanych robót rozbiórkowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową jest: 

m2 - rozebrania z wywozem: destruktu z frezowanej nawierzchni bitumicznej, izolacji płyty 

pomostowej z utylizacją umocnień stożków, skarp i nabrzeża 

m3 - rozebrania z wywozem elementów betonowych umocnienia nabrzeża i kapy 

chodnikowej 

m - balustrad 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik budowy wpisem do Dziennika 

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Wykonane roboty muszą być zgodne z 

PW i ST. Inspektor dokonuje wpisu o przyjęciu robót w Dzienniku Budowy. W przypadku  

 

 

nie przyjęcia robót Kierownik budowy zobowiązany jest do ich poprawienia i przedstawić do 

ponownego odbioru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00. Wymagania 

ogólne. pkt. 9 

Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych robót zgodnych z przedmiarem robót 

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 wykonania uwzględnia: 

Zapewnienie niezbędnych środków produkcji, rozebranie nawierzchni bitumicznej, balustrady 

żelbetowej kapy chodnikowej,  umocnienia nabrzeża, umocnienia stożków i skarp, izolacji na 

płycie pomostowej i płytach przejściowych, pozostałych elementów wymienionych w p 1.3. 

wywóz materiałów z rozbiórki, uporządkowanie terenu po wykonaniu rozbiórek. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

Nie występują 
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M 22.00.00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE 

M.22.51.00. PRZEBUDOWA PODPÓR 

 

1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności związanych 

przebudową podpór  i obejmują: 

- wykonanie otworów pod kotwy i pręty stalowe   

- wklejenie kotew stalowych (prętów) 

- wykonanie warstwy szczepnej 

- wykonanie i montaż zbrojenia 

- wykonanie szalunku 

- wytworzenie transport, ułożenie i pielęgnacja betonu oraz wykonanie niezbędnych  

   badań, odkrywek i pomiarów z natury. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania 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 Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

 

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

Emulsja szczepna posiadająca aprobatę techniczną IBDiM, beton C25/30 (B30), stal 

zbrojeniowa AIIIN (B500SP) oraz zaprawa niskoskurczowa. 

 

3. SPRZĘT 

 

 Ogólne wymagania podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne. Szczegółowe 

wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST M1; SST M2.  

Wybór sprzętu i narzędzi należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. 

 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne. Szczegółowe 

wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST M1; SST M2. 

Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

 Ogólne wymagania podano w ST DM-00.00.00. Wymagania ogólne. Szczegółowe 

wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST M1; SST M2. 

Wykonanie robót obejmuje: 

- wykonanie otworów pod kotwy i pręty stalowe   

- wklejenie kotew stalowych (prętów) 

- wykonanie warstwy szczepnej 

- wykonanie i montaż zbrojenia 

- wykonanie szalunku 

- wytworzenie transport, ułożenie i pielęgnacja betonu oraz wykonanie niezbędnych  

   badań, odkrywek i pomiarów z natury. 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 Ogólne wymagania podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne. Szczegółowe 

wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST M1; SST M2. 

Kontroli jakości robót podlega: 

- jakość użytych i przygotowanych materiałów 

- przygotowanie podłoża 

- wytrzymałość na odrywanie, 

- dokładności wykonania zbrojenia i jego rozmieszczenia, 

- dokładności wykonania deskowania  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

 Ogólne wymagania podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne. Szczegółowe 

wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST M1; SST M2. 

Jednostką obmiaru robót jest: 

- kg wykonanego i zmontowanego zbrojenia 

- m3 wbudowanego betonu 

- m2 wykonanej warstwy szczepnej 

- szt. wywierconych otworów i osadzonych kotew 

 

8. ODBIÓR 

 

 Ogólne wymagania podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne. Szczegółowe 

wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST M1; SST M2. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 

Jeżeli wszystkie badania dały wynik dodatni, Inspektor dokonuje wpisu o ich przyjęciu w 

Dzienniku Budowy. 

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami norm i ST. 

Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą, ST i przedstawić je 

do ponownego odbioru. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  

 Ogólne wymagania podano w ST DM-00.00.00. Wymagania ogólne. Szczegółowe 

wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST M1; SST M2. 

 Podstawą płatności jest ilość wykonanych robót zgodnych z PW, Dokumentacją 

technologiczną Wykonawcy, PZJ i ST w jednostkach obmiarowych wg pkt. 7 oraz oceną 
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jakości wykonanych robót i ewentualnych zmian wprowadzonych w czasie budowy, a 

udokumentowanych zapisami w Dzienniku Budowy przez Inspektora. 

 Cena jednostkowa obejmuje : 

 Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; wykonanie zakresu robót 

wymienionych w p.1,3,  ustawienie i demontaż odpowiednich znaków drogowych; 

oczyszczenie powierzchni betonu stanowiącego podłoże; odkucie otuliny betonowej wokół 

skorodowanych prętów; oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych z rdzy; usunięcie 

luźnych części betonu; ocenę przygotowania powierzchni betonu do naprawy; wykonanie 

szalunków; naniesienie warstwy szczepnej; przygotowanie i montaż zbrojenia;; 

zabetonowanie wzmocnionej części konstrukcji; pielęgnacja betonu; demontaż szalunków i 

rusztowań; wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych; uprzątnięcie terenu i 

wywiezienie odpadów poza pas drogowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy i przepisy związane wg SST M1 i SST M2 
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M.22.51.01. NAPRAWA POWIERZCHNI BETONU PRZYCZÓŁKÓW I PRZĘSŁA  

                     ZAPRAWAMI PCC. 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności związanych 

z ręczną naprawą betonowych i żelbetowych elementów konstrukcyjnych za pomocą zaprawy 

PCC i obejmują: 

- Naprawa powierzchni betonowych przyczółków i płyty przęsła zaprawami typ PCC o gr. 

średnio 2,5 cm nakładanymi ręcznie z oczyszczeniem i zabezpieczeniem odkrytego zbrojenia 

(na lądzie i wodzie) 

- Wykonanie i demontaż rusztowań i pomostów na lądzie i na wodzie   

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania 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 Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

 

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

Zaprawy naprawcze PCC posiadające aprobatę techniczną IBDiM. (np. M38 lub inne o nie 

gorszych parametrach i właściwościach) 

 

3. SPRZĘT 

 

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

Rusztowania uniwersalne i pomosty robocze zabezpieczone tkaninami 

Mieszadła wolnoobrotowe (maksymalnie 600 obr./min.) 

Sprzęt do robót murarskich. 

Wybór sprzętu i narzędzi należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. 

 

4. TRANSPORT 

 

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

Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

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

Projekt rusztowań na lądzie i wodzie wykona Wykonawca i przedstawi do akceptacji 

Inspektorowi. 

Montaż i demontaż rusztowań i pomostów roboczych z osłonami z tkanin wykonywać wg KT 

Producenta. 

 Przygotowanie podłoża pod naprawę zaprawą naprawczą obejmuje: 

- odkucie luźnych i popękanych powierzchni betonowych oraz odkucie otuliny betonowej 

skorodowanych prętów 

- oczyszczenie z rdzy odsłoniętych prętów zbrojeniowych i podłoża betonowego z wody, 

pyłów i zanieczyszczeń, 

- pokrycie podłoża betonowego i odkrytych prętów zbrojeniowych materiałem PCC – 

warstwą antykorozyjną/szczepną, 

Technologia wykonania naprawy i przygotowania podłoża ściśle wg wytycznych producenta 

stosowanego systemu naprawczego.  

Zaleca się by wytrzymałość podłoża na odrywanie Rśr≥1,5 MPa a Rmin≥1,0 MPa. 

  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

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

 Kontroli jakości robót podlega: 

- jakość użytych i przygotowanych materiałów: 

- przygotowanie podłoża: 

- wytrzymałość na odrywanie, 

- równość i czystość, brak zatłuszczeń, zapyleń, luźnych frakcji kruszywa i betonu, mleczka 

cementowego, 

oraz wykonane rusztowania na lądzie i wodzie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

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

 Jednostką obmiaru robót jest: 

- kpl. wykonanych i rozebranych rusztowań i pomostów na ladzie i wodzie 

- m3 naprawionych powierzchni betonowych przyczółków filarów mostu 

 

8. ODBIÓR 

 

 Ogólne wymagania 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 dały wynik dodatni, Inspektor dokonuje wpisu o ich przyjęciu w 

Dzienniku Budowy. 

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami norm i ST. 

Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą, ST i przedstawić je 

do ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

 Ogólne wymagania podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne 
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Podstawą płatności jest ilość wykonanych robót zgodnych z PW, Dokumentacją 

technologiczną Wykonawcy, PZJ i ST 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 obejmuje : 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie zakresu robót wymienionych w 

p.1,3, wykonanie projektu rusztowań na ladzie i wodzie, montaż i demontaż rusztowań z 

osłonami tekstylnymi na lądzie i wodzie,  zabezpieczenie robót przed spadaniem odkutego 

betonu do wody, odkucie betonu, przygotowanie podłoża, oczyszczenie prętów, nałożenie 

warstwy szczepnej, nałożenie zaprawy, pielęgnacja nałożonych zapraw, przeprowadzenie 

wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, oczyszczenie terenu po wykonanych 

robotach. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy i przepisy związane 

PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczanie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. 

Metoda badań przyczepności powłok ochronnych. 
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M.23.00.00 USTROJE NOŚNE 

M.23.51.01. WYKONANIE NADBETONU PŁYTY PRZĘSŁA I GZYMSU. 

 

1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności związanych 

z w/robotami  i obejmują: 

- wykonanie geodezyjnych pomiarów inwentaryzacyjnych górnej powierzchni przęsła po  

  usunięciu istniejącej nawierzchni, nadbudowy i izolacji 

- wykonanie otworów pod kotwy stalowe  

- wklejenie kotew stalowych 

- wykonanie warstwy szczepnej 

- wykonanie i montaż zbrojenia 

- wykonanie szalunku 

- dostarczenie, wbudowanie i pielęgnację betonu, 

- badania i pomiary. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania 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 Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

 

 Ogólne wymagania podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne. Szczegółowe 

wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST M1; SST M2. 

Emulsja szczepna posiadająca aprobatę techniczną IBDiM, beton C25/30, stal zbrojeniowa 

AIIIN (B500SP)  oraz zaprawa niskoskurczowa. 

 

3. SPRZĘT 

 

 Ogólne wymagania podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne. Szczegółowe 

wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST M1; SST M2. 

Wybór sprzętu i narzędzi należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne. Szczegółowe 

wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST M1; SST M2. 
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Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez 

Inspektora. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

 Ogólne wymagania podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne. Szczegółowe 

wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST M1; SST M2. 

Wykonanie robót obejmuje: 

- wykonanie geodezyjnych pomiarów inwentaryzacyjnych górnej powierzchni przęsła po  

  usunięciu istniejącej nawierzchni, nadbudowy i izolacji 

- oczyszczenie powierzchni betonu przęsła metoda strumieniowo-ścierną, 

- wykonanie otworów pod kotwy stalowe  

- wklejenie kotew stalowych 

- wykonanie warstwy szczepnej 

- wykonanie i montaż zbrojenia 

- wykonanie szalunku 

- dostarczenie, wbudowanie i pielęgnację betonu, 

- badania i pomiary. 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 Ogólne wymagania podano w ST DM-00.00.00. Wymagania ogólne. Szczegółowe 

wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST M1; SST M2. 

Kontroli jakości robót podlega: 

- jakość użytych i przygotowanych materiałów 

- przygotowanie podłoża 

- dokładności wykonania zbrojenia i jego rozmieszczenia, 

- dokładności wykonania deskowania  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

 Ogólne wymagania podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne. Szczegółowe 

wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST M1; SST M2. 

Jednostką obmiaru robót jest: 

- kg wykonanego i zmontowanego zbrojenia 

- m3 wbudowanego betonu 

- m2 wykonanej warstwy szczepnej 

- szt. wywierconych otworów i osadzonych kotew 

 

8. ODBIÓR 

 

 Ogólne wymagania podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne. Szczegółowe 

wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST M1; SST M2. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 

Jeżeli wszystkie badania dały wynik dodatni, Inspektor dokonuje wpisu o ich przyjęciu w 

Dzienniku Budowy. 

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami norm i ST. 

Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą, ST i przedstawić je 

do ponownego odbioru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  

 Ogólne wymagania podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne. Szczegółowe 

wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST M1; SST M2. 

 Podstawą płatności jest ilość wykonanych robót zgodnych z PW, Dokumentacją 

technologiczną Wykonawcy, PZJ i ST 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 obejmuje : 

 Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; wykonanie zakresu robót 

wymienionych w p.1,3, ustawienie i demontaż odpowiednich znaków drogowych; 

oczyszczenie powierzchni betonu stanowiącego podłoże metoda strumieniowo-ścierną; 

odkucie otuliny betonowej wokół skorodowanych prętów; oczyszczenie odsłoniętych prętów 

zbrojeniowych z rdzy; usunięcie luźnych części betonu; ocenę przygotowania powierzchni 

betonu do naprawy; wykonanie szalunków; naniesienie warstwy sczepnej; przygotowanie i 

montaż zbrojenia;; zabetonowanie wzmocnionej części konstrukcji; pielęgnacja betonu; 

demontaż szalunków i rusztowań; wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych; 

uprzątnięcie terenu i wywiezienie odpadów poza pas drogowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy i przepisy związane wg SST M1 i SST M2 
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M.25.00.00.  URZADZENIA DYLATACYJNE 

M.25.01.03.    BITUMICZNE PRZEKRYCIE DYLATACYJNE 

 
1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują  wszystkie czynności  

umożliwiające i mające na celu wykonanie elastycznych urządzeń dylatacyjnych z bitumu 

modyfikowanego polimerami na styku obiektu mostowego z korpusem drogowym lub 

pomiędzy konstrukcjami niosącymi przęseł. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST D-M.00.00.00 

“Wymagania ogólne”. 

Przerwa dylatacyjna – przerwa w ciągłości konstrukcji obiektu mostowego, umożliwiająca 

swobodę wzajemnych przemieszczeń elementów tej konstrukcji i eliminująca powstanie 

dodatkowych sił wewnętrznych w jej przekrojach 

Urządzenie dylatacyjne - urządzenie instalowane w przerwie dylatacyjnej, umożliwiające 

swobodne odkształcenia przęseł obiektu mostowego przy jednoczesnym zapewnieniu 

ciągłości nawierzchni nad przerwą dylatacyjną celem niezakłóconego ruchu pojazdów lub 

pieszych. 

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, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Doboru zastosowanego typu przekrycia dylatacyjnego dokonuje Wykonawca. 

Dobrany typ przekrycia dylatacyjnego musi posiadać Aprobatę Techniczną. 

Do przekrycia dylatacyjnego należy zastosować materiały zgodne z warunkami Aprobaty 

Technicznej dla wybranego typu dylatacji. 

Dla podstawowych materiałów spełnione muszą być warunki podane w pkt. 2.2. niniejszej 

Specyfikacji Technicznej. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1. Materiały składowe przykrycia dylatacyjnego szczelnego z masy spoinowej 

 

a) Stabilizator 

Stabilizator może być wykonany z blachy aluminiowej, z blachy stalowej nierdzewnej lub 

blachy ze stali S355. Rodzaj stabilizatora zależy od szerokości przerwy dylatacyjnej i 

powinien być określony w rysunkach roboczych dylatacji. W przypadku zastosowania 

stabilizatora ze stali S355 należy zabezpieczyć go antykorozyjnie przez oczyszczenie 

powierzchni (piaskowanie) i pokrycie go masą spoinową. 
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b) Membrana 

Membrana winna być wykonana z tworzywa sztucznego (np. PCW) charakteryzującego się 

małym współczynnikiem tarcia i odpornością na temperaturę do 200
o
C. Szerokość membrany 

powinna być określona w rysunkach roboczych dylatacji. 

 

c) Kruszywo  

Należy stosować grysy łamane z bazaltu lub granitu spełniające wymogi zawarte w tablicy 1. 

Tablica 1. 

Wartości w procentach masy 

Lp Właściwości grysu Wymaganie Badanie wg 

1 Ścieralność w bębnie kulowym Los Angeles £ 25 PN-EN 1097-2:2000 

2 Nasiąkliwość £ 1,2 PN-EN 1097-6:2002 

3 Odporność na działanie mrozu, metodą 

bezpośrednią 

£ 2 PN-EN 1367-1:2007 

4 Zawartość ziaren < 0,075 mm £ 0,5 PN-EN 933-1:2000 

5 Zawartość ziaren nieforemnych £ 25 PN-EN 933-4:2001 

6 Zawartość nadziarna £ 8 PN-EN 933-1:2000 

7 Zawartość frakcji podstawowej ³ 85 PN-EN 933-1:2000 

8 Zawartość podziarna £ 10 PN-EN 933-1:2000 

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa cieczy 

nie ciemniejsza 

niż wzorcowa 

 

PN-EN 1744-1:2000 

 

d) Lepiszcze 

Należy stosować lepiszcze wykonane na bazie asfaltu modyfikowanego z dodatkiem 

polimerów, wypełniaczy oraz substancji powierzchniowo czynnych, spełniające wymogi 

zawarte w tablicy 2. 

Tablica 2 

Lp Właściwości lepiszcza Jednostka Wymagana 

wartość 

Badanie wg 

1 Temperatura mięknienia wg metody 

PiK 

oC ³ 70 PN-EN 1427:2007 

2 Penetracja, w temperaturze +25oC, igła 10-1 mm £ 120 PN-EN 1426:2007 

3 Spływność, w temperaturze +60oC mm £ 5 PN-B-24005:1997 

4 Temperatura łamliwości wg Fraassa oC £ -30 PN-EN 

12593:2007 

 

e) Środek gruntujący 

Należy stosować środek gruntujący w celu zwiększenia przyczepności materiału konstrukcji 

i nawierzchni z wypełnieniem. 

 

f) Wkładka uszczelniająca 

Wg Aprobaty Technicznej. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania dylatacji należy użyć odpowiedniego sprzętu, zapewniającego spełnienie 

wymagań technologicznych. 

Są to m.in.: 

- piła do cięcia betonu, 

- młotki pneumatyczne, 



 60 

- sprężarka, 

- piaskarka, 

- kotły dostosowane do podgrzewania masy bitumicznej i kruszywa do wymaganej  

  temperatury, 

- termos do przewożenia gorącego kruszywa, 

- szczotki, walce ręczne i ubijaki. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Transport materiałów i sprzętu dowolnymi środkami zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji robót i harmonogram 

robót, uwzględniający wszystkie  warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Wykonanie urządzenia dylatacyjnego powierzone może być tylko doświadczonemu 

w prowadzeniu tego typu robót Wykonawcy, posiadającemu licencję jego wykonania. 

Na Wykonawcy urządzenia dylatacyjnego spoczywa obowiązek dostarczenia na koszt własny 

rysunków roboczych konstrukcji dylatacji, podlegających zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia, w oparciu o wymagania Aprobaty 

Technicznej, “Wytycznych technicznych wykonania dylatacji”. Wytyczne te podlegają 

akceptacji przez Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania 

ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Rysunki robocze konstrukcji dylatacji 

Rysunki robocze konstrukcji dylatacji winny zawierać: 

- określenie przesuwów wynikających ze schematu statycznego ustroju niosącego  

  oraz założonego sposobu jego ułożyskowania, 

 - dostosowanie wymiarów dylatacji do określonych przesuwów, 

- dostosowanie dylatacji do przekroju poprzecznego ustroju niosącego, 

- szczegóły odwodnienia izolacji w strefie przylegającej do dylatacji i odprowadzenia wody, 

- szczegóły osłon przerwy dylatacyjnej na gzymsach i ewentualnych barierach betonowych  

  oraz ich zabezpieczenia antykorozyjnego, 

- szczegóły konstrukcji dylatacji. 

5.2.2. Wykonanie koryta i przerw dylatacyjnych 

Koryto pod dylatację oraz przerwy dylatacyjne winny być wykonane zgodnie z rysunkami 

roboczymi dylatacji wg pkt. 5.2.1. niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

5.2.3. Przygotowanie koryta do wykonania wypełnienia 

Koryto należy osuszyć przez przedmuchanie gorącym sprężonym powietrzem. Koryto należy 

wypiaskować w celu oczyszczenia i usunięcia luźnych fragmentów. Ściany koryta należy 

posmarować cienką warstwą środka gruntującego. Przerwy dylatacyjne należy uszczelnić 

gąbczastą wkładką neoprenową. 

5.2.4. Warunki atmosferyczne 

Wypełnienia bitumiczne z masy spoinowej można wykonywać przy temperaturze otoczenia 

powyżej 0oC w dni bez występowania opadów atmosferycznych. 

5.2.5. Przygotowanie materiałów i wbudowanie przekrycia dylatacyjnego 

Odbywać się musi ściśle wg “Wytycznych technicznych wykonania dylatacji”. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

6.2.1. Przygotowanie koryta do wykonania wypełnienia 

Sprawdza się: 

- zgodność przygotowania przerwy dylatacyjnej z rysunkami roboczymi dylatacji, 
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- zgodność wymiarów koryta z rysunkami roboczymi dylatacji (dopuszczalna odchyłka  

   szerokości koryta wynosi 5%), 

- zgodność osuszenia i oczyszczenia koryta z wymogami niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

6.2.2. Kontrola jakości użytych materiałów 

Przed przystąpieniem do wykonania dylatacji należy wykonać badania kruszywa i lepiszcza 

w zakresie podanym w pkt. 2.2.1.c i 2.2.1.d niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

Badania te wykonuje Wykonawca i potwierdza atestem. 

Inżynier ma prawo zażądania, aby badania materiałów dokonywane były w jego obecności. 

6.2.4. Badanie odporności przekrycia dylatacyjnego na koleinowanie 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Inżynierowi wyniki wykonanego 

przez producenta badania odporności przekrycia na koleinowanie, 

wraz z oświadczeniem/atestem o identyczności dostarczonego przekrycia z poddanym 

badaniu. 

Badanie powinno być wykonane wg procedury badawczej IBDiM nr PB/TM-1/11:2005. 

6.2.5. Kontrola w trakcie prowadzenia robót 

Należy kontrolować: 

- temperaturę grysów, która powinna wynosić 150 - 190
o
C, 

- temperaturę lepiszcza, która powinna wynosić 170 - 190
o
C. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m urządzenia dylatacyjnego o określonych parametrach (przesuwie). 

Długość przekrycia mierzy się w świetle zewnętrznych ścianek gzymsów wzdłuż urządzenia 

dylatacyjnego. Do długości nie wlicza się osłon pionowych dylatacji na gzymsach. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbioru dokonuje się na podstawie wyników badań wg pkt. 6 niniejszej Specyfikacji 

Technicznej. 

Urządzenie dylatacyjne winno być szczelne (próba wodna przez obfite polewanie wodą). 

Odbiorowi podlega prawidłowość wykonania przerwy dylatacyjnej i zgodność jej wykonania 

z rysunkami roboczymi dylatacji. 

Odbiorowi podlega koryto. Należy sprawdzić wymiary gabarytowe koryta (szerokość, 

głębokość), oraz jego stan techniczny. 

W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić równość przekrycia. Powierzchnia tego 

przekrycia powinna być równoległa do powierzchni asfaltu i znajdować się ponad nią o 0 ÷ 3 

mm.  

9.  Podstawa płatności 

Cena jednostkowa uwzględnia: dostarczenie niezbędnych czynników produkcji; 

przygotowanie szczeliny dylatacyjnej, dopasowanie przekrycia do przekroju poprzecznego 

pomostu; ułożenie przekrycia na konstrukcji obiektu; przygotowanie i ułożenie masy 

bitumicznej przekrycia; oczyszczenie terenu robót. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN 1427:2007  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie temperatury mięknienia –  

                                   Metoda Pierścień i Kula  

PN-C-04132:1985 Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów 

PN-EN 1426:2007 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie penetracji igłą  

PN-B-24005:1997  Asfaltowa masa zalewowa  

PN-EN 12593:2007 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości  

                                    Fraassa 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu  

 

                               ziarnowego. Metoda przesiewania  

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie  



 62 

                                    kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu  

PN-EN 1097-6:2002  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6:  

                                    Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości  

PN-EN 1367-1:2007  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie  

                                    czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności  

PN-EN 1097-2:2000  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 2:  

                                    Metody oznaczania odporności na rozdrabianie  

PN-EN 1744-1:2000  Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna  

10.2 Inne dokumenty 

Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/11:2005 – Badanie odporności mostowych dylatacji 

bitumicznych. 
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M.26.00.00.     ODWODNIENIE 

M.26.01.02.      SĄCZKI DLA ODWODNIENIA IZOLACJI 
 

1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu montaż sączków odwadniających izolację ustroju niosącego 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

z określeniami podanymi w  ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacji Projektowej, Specyfikacją 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”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Sączki powinny być wykonane z tworzyw sztucznych, być odporne na zakres temperatury od 

-30ºC do 230ºC, posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM oraz atest wytwórcy. 

Rura odpływowa PVC wg PN-87/C-89004 o długości dostosowanej do grubości płyty 

konstrukcji. 

Warstwa filtracyjna z grysu bazaltowego otoczonego kompozytem epoksydowym. 
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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”. 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonywać 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”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inżyniera w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Montaż sączków winien przebiegać zgodnie z Dokumentacją Projektowaną przy zachowaniu 

szczególnej dokładności i staranności wykonania. Sposób osadzania i wytyczne montażu 

sączków ujęte są w karcie ODW11 Katalogu Detali Mostowych. 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Rurki sączków można montować przed betonowaniem konstrukcji, mocując je do zbrojenia 

bądź umieszczając w wywierconych otworach w konstrukcji, w miejscach określonych wg 

rysunków roboczych opracowanych przez Wykonawcę. Lejki sączków powinny być 

przyklejane do konstrukcji przy użyciu klejów na bazie żywicy epoksydowej. 

Montaż sączków odwadniających należy przeprowadzić szczególnie starannie zapewniając 

ich zagłębienie co najmniej 5mm poniżej górnej powierzchni płyty pomostu, przy czym 

należy zapewnić łagodne przejście z poziomu płyty na poziom krawędzi lejka spustowego. 

W przypadku zastosowania systemu odwodnienia pomostu z użyciem drenów płaskich, 

należy w sitku sączka wyciąć otwory do przepuszczenia przez nie końcówek drenów.  

Osadzenie sączków nie może powodować zamakania konstrukcji obiektu. W przypadku gdy 

sączki występują nad rurami odwadniającymi należy je do nich podłączyć. 
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Organizacja robót powinna precyzować sposób montażu, oraz uwzględniać pomosty 

i podesty, a także bezpieczeństwo ruchu na i pod obiektem mostowym. 

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”. 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Następujące elementy podlegają kontroli: 

- lokalizacja sączków, 

- sposób instalacji sączków, 

- działanie sączka i jego efektywność, 

- gdy zastosowano drenaż, zdolność transportu wody przez dreny do sączków i na zewnątrz 

konstrukcji. 

Jeżeli wszystkie wyżej wymienione badania dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty 

należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych 

badań daje podstawy do nieodebrania całości robót objętych niniejszą Specyfikacją. W takim 

przypadku należy, wymienić wadliwe elementy, usunąć usterki i całość przedstawić do 

ponownego badania. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 sztuka sączka o określonych parametrach.  

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiór robót przeprowadza się w oparciu o pozytywne wyniki badań wg punktu 6 niniejszej 

Specyfikacji oraz zgodność z Dokumentacją Projektową i Katalogiem Detali Mostowych. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; 

przygotowanie, oczyszczenie i dopasowanie otworów w płycie pomostu; zakup,dostarczenie, 

obsadzenie i umocowanie sączka wraz z uszczelnieniem; wypełnienie kielichowego 

wgłębienia kruszywem lakierowanym żywicami syntetycznymi; oczyszczenie otoczenia 

wpustu. Cena jednostkowa uwzględnia rurkę odpływową wraz z wykonaniem "okapnika". 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

PN-87/C-89004 Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów 

10.2.  Inne 

Katalog Detali Mostowych 
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M.26.01.03  DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI 

 

1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu zapewnienie odprowadzenia wody gromadzącej się na powierzchni izolacji pomostu 

obiektów mostowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

z określeniami podanymi w  ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Dren z geowłókniny - pasek geowłókniny zabezpieczony warstwą jednofrakcyjnego grysu 

otoczonego na zimno masą na bazie żywicy epoksydowej. Geowłóknina dzięki 

właściwościom kapilarnym łatwo nasiąka wodą i umożliwia samoczynne ściekanie wody do 

rury spustowej. Warstwa ochronna grysu zabezpiecza pasek geowłókniny przed nasyceniem 

go gorącą masą bitumiczną w czasie układania nawierzchni na obiekcie, a ponadto stanowi 

przepuszczalny, porowaty przewód, którym odprowadzany jest nadmiar przeciekającej wody. 

Dren kompozytowy z grysu – warstwa masy drenażowej z grysu otoczonego na zimno masą 

na bazie żywicy epoksydowej, posiadająca odpowiednią porowatość i właściwości sprawnego 

odprowadzania wody z powierzchni izolacji do sączków lub wpustów mostowych. 

Prefabrykowany dren dla odwodnienia izolacji – podłużny dren ze specjalnego 

karbowanego tworzywa plastikowego pokrytego włókniną, mający za zadanie odprowadzenie 

wody z izolacji do sączków. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera 
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2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów dla drenów z geowłókniny 

Zestaw materiałów zawiera: 

- pasek odsączający z geowłókniny, 

- grys bazaltowy, 

- dwuskładnikową kompozycję epoksydową do wykonania masy otaczającej grys, 

- kit asfaltowo-kauczukowy do przyklejanie paska geowłókniny do powierzchni  

  hydroizolacji, 

- zaprawę cementowo-piaskową. 

Do wykonania paska odsączającego drenu należy stosować geowłókninę przeszywaną. 

Geowłóknina ta winna posiadać Aprobatę Techniczną do stosowania w budownictwie 

drogowym i mostowym wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 

Do wykonania warstwy ochronnej drenu należy stosować grys bazaltowy jednofrakcyjny 

o uziarnieniu 4-6mm. 

W przypadku lokalizacji geodrenu pod elementami betonowymi wykonywanymi „na mokro” 

warstwę ochronną geodrenu należy zabezpieczyć zaprawą cementowo – piaskową (1:4) 

o konsystencji gęstoplastycznej i grubości 1-2cm. Betonowanie elementów można rozpocząć 

po stwardnieniu zaprawy. 

Do formowania warstwy ochronnej drenu należy stosować listwy drewniane o grubości 

10mm oraz fazowane pod kątem 80° i grubości 15mm. Listwy powinny być proste i nie 

wykazywać zwichrowania. Długość listew około 1.5m. 

2.3. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów dla drenów kompozytowych z 

grysu 

Zestaw materiałów zawiera: 

- grys bazaltowy, 

- dwuskładnikową kompozycję epoksydową do wykonania masy otaczającej grys, 

Do wykonania drenu należy stosować grys bazaltowy o uziarnieniu: 

- dla warstwy wiążącej o grubości mniejszej bądź równej 5cm  - frakcja 8/12.8, 

- dla warstwy wiążącej o grubości powyżej 5cm  - frakcja 16/20. 

Do formowania warstwy ochronnej drenu należy stosować listwy drewniane o sumarycznej 

grubości warstwy wiążącej i szerokości 150mm.  

2.4. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów dla drenów prefabrykowanych 

Należy stosować gotowe, prefabrykowane dreny np. typu Percodrain, lub inny 

porównywalny, posiadający Aprobatę Techniczną IBDiM. 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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3.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie 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”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inżyniera w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. Sprzęt musi być zgodny z 

zaleceniami producenta materiałów. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Montaż drenów winien przebiegać przy zachowaniu szczególnej dokładności i staranności 

wykonania zgodnie z Dokumentacją Projektową i zachowaniem wytycznych ujętych w karcie 

ODW12, ODW13 Katalogu Detali Mostowych. 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące robót przy wykonaniu drenu z geowłókniny 

5.2.1.  Przygotowanie paska odsączającego 

Z nawoju geowłókniny należy wyciąć paski o szerokości 6cm i po zgięciu ich w połowie 

szerokości spiąć przy użyciu zszywacza do papieru w odstępach co około 15cm uzyskując 

paski podwójne o szerokości 3cm. Paski należy wycinać równolegle do kierunku przeszycia 

geowłókniny a następnie łączyć ze sobą na zakład (około 2-3cm) i spinać zszywaczem do 

papieru, aż do uzyskania wymaganej długości. 

5.2.2.  Przygotowanie masy do otoczenia grysu 

Do otoczenia grysu należy stosować żywice epoksydowe, przygotowane zgodnie 

z wytycznymi producenta. Należy przewidzieć przygotowanie 1 części objętościowej żywicy 

na 50 części objętościowych grysu. 

5.2.3.  Otaczanie grysu 

Grys należy otaczać w metalowym pojemniku w następującej kolejności: 

- odsypać do odrębnego naczynia około 1kg grysu, a pozostałą część wsypać do pojemnika, 
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- wlać przygotowaną wcześniej masę epoksydową do pojemnika rozprowadzając ją 

na całej powierzchni grysu, 

- do naczynia po masie epoksydowej wsypać uprzednio odsypaną porcję grysu i dokładnie 

wymieszać usuwając w ten sposób pozostałą na ściankach naczynia masę epoksydową, 

- zawartość grysu w pojemniku mieszać prętem stalowym  Ø10mm tak długo, aż wszystkie 

ziarna zostaną całkowicie pokryte masą epoksydową. 

5.2.4.  Formowanie drenu na powierzchni hydroizolacji 

Prace należy prowadzić w następującej kolejności: 

- dokładnie odpylić pasmo powierzchni hydroizolacji w linii drenu, 

- wyznaczyć linię ułożenia paska geowłókniny na hydroizolacji, 

- na wyznaczonej linii w odległościach co około 0,5m wcisnąć w podłoże porcję kitu, 

- jeden koniec paska wpuścić do rury sączka na głębokość nie mniejszą niż 15cm, pasek lekko 

naciągnąć i docisnąć do podłoża w miejscach nałożonego kitu, 

- ułożyć na powierzchni hydroizolacji dwie drewniane listwy w odstępie 6cm, symetrycznie 

względem osi paska odsączającego drenu i obciążyć, 

- w celu zabezpieczenia listew przed przesuwaniem się w czasie wykonywania warstwy 

ochronnej drenu, należy wcześniej nanieść na powierzchnię listew od spodu co około 0,5m 

warstwę kitu asfaltowo kauczukowego, 

- otoczony grys należy wsypywać pomiędzy listwy drewniane wąską szufelką tak, aby nieco 

wystawał powyżej powierzchni listew. Po całkowitym wypełnieniu przestrzeni pomiędzy 

listwami grysem, należy go zagęścić przez lekkie uklepanie packą drewnianą. Nadmiar ziaren 

zebrać do pojemnika. w szczególności należy usunąć ziarna grysu, które spadły na 

hydroizolację, gdyż mogą one być przyczyną lokalnych jej uszkodzeń, 

- po zagęszczeniu grysu należy ostrożnie odsunąć listwy i przestawić je tak, aby obejmowały 

wcześniej ułożoną warstwę ochronną na długości około 10cm i powtarzać wyżej opisane 

czynności, aż do uzyskania wymaganej długości drenu. 

5.2.5.  Inne warunki wykonywania drenu 

W czasie wykonywania prac należy chronić włókninę przed przypadkowym 

zanieczyszczeniem jej tłuszczem lub produktami ropopochodnymi. w przypadku zabrudzenia 

włókniny takimi produktami, należy ją wyprać stosując środek piorący zawierający 

detergenty. 

Wykonanie drenu na obiekcie może być prowadzone tylko przy bezdeszczowej pogodzie 

i suchym podłożu. 

Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni bitumicznej (nie wcześniej niż po 8 h), dreny 

należy lekko zwilżyć wodą z dodatkiem detergentów o stężeniu wg wskazań producenta. 

Nawierzchnię układać po osiągnięciu przez żywicę 80% wytrzymałości. 
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5.2.6.  Warunki BHP i ochrona środowiska 

Składniki kompozycji epoksydowej nie są zaliczone do środków silnie toksycznych. Jednak 

u niektórych osób dłuższy kontakt z nimi może spowodować podrażnienie skóry lub dróg 

oddechowych. Dlatego też wszelkie prace związane z przygotowaniem kompozycji, 

otaczaniem grysu lub jego układaniem należy wykonywać w rękawicach ochronnych. 

Do zmywania kompozycji lub jej składników należy stosować rozpuszczalnik 

nitrocelulozowy "nitro". 

5.3.  Szczegółowe wymagania dotyczące przy wykonaniu drenu kompozytowego z 

grysu 

5.3.1.  Formowanie drenu 

Formowanie kształtu drenu odbywa się na etapie układania warstwy wiążącej na obiekcie. W 

tym celu, na początku prac, w oparciu o Dokumentację Projektową, trasuje się przebieg 

drenów na płycie pomostowej a następnie przy pomocy listew, na całej wysokości warstwy 

wiążącej, formuje się koryto o szerokości 150mm. Po wykonaniu warstwy wiążącej koryto 

zostanie wypełnione masą drenażową.  

5.3.2.  Przygotowanie masy do otoczenia grysu 

Do otoczenia grysu należy stosować żywice epoksydowe, przygotowane zgodnie 

z wytycznymi producenta. Należy przewidzieć przygotowanie 1 części objętościowej żywicy 

na 50 części objętościowych grysu. 

5.3.3.  Otaczanie grysu 

Grys należy otaczać w metalowym pojemniku w następującej kolejności: 

- odsypać do odrębnego naczynia około 1kg grysu, a pozostałą część wsypać do pojemnika, 

- wlać przygotowaną wcześniej masę epoksydową do pojemnika rozprowadzając ją na całej 

powierzchni grysu, 

- do naczynia po masie epoksydowej wsypać uprzednio odsypaną porcję grysu i dokładnie 

wymieszać usuwając w ten sposób pozostałą na ściankach naczynia masę epoksydową, 

- zawartość grysu w pojemniku mieszać prętem stalowym  Ø10mm tak długo, aż wszystkie 

ziarna zostaną całkowicie pokryte masą epoksydową. 

5.3.4.  Formowanie drenu na powierzchni hydroizolacji 

Prace należy prowadzić w następującej kolejności: 

- usunąć listwy kształtujące koryto drenu, 

- dokładnie odpylić pasmo powierzchni hydroizolacji w korycie drenu, 

- otoczony grys wsypywać w przygotowane koryto za pomocą wąskiej szufelki tak, aby masa 

drenażowa nieco wystawała powyżej powierzchni warstwy wiążącej. Po całkowitym 

wypełnieniu przestrzeni koryta grysem, należy go zagęścić przez lekkie uklepanie packą 

drewnianą. Nadmiar ziaren zebrać do pojemnika. 
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5.3.5.  Inne warunki wykonywania drenu 

Wykonanie drenu na obiekcie może być prowadzone tylko przy bezdeszczowej pogodzie 

i suchym podłożu. 

Warstwę ścieralną nawierzchni układać po osiągnięciu przez żywicę 80% wytrzymałości. 

5.3.6. Warunki BHP i ochrona środowiska 

Składniki kompozycji epoksydowej nie są zaliczone do środków silnie toksycznych. Jednak 

u niektórych osób dłuższy kontakt z nimi może spowodować podrażnienie skóry lub dróg 

oddechowych. Dlatego też wszelkie prace związane z przygotowaniem kompozycji, 

otaczaniem grysu lub jego układaniem należy wykonywać w rękawicach ochronnych. 

Do zmywania kompozycji lub jej składników należy stosować rozpuszczalnik 

nitrocelulozowy "nitro". 

5.4.  Szczegółowe wymagania dotyczące przy wykonaniu drenu prefabrykowanego 

Sączki należy połączyć drenami przed wykonaniem na izolacji pomostu warstwy ochronnej. 

Dreny podłużne oraz poprzeczne w obrębie krawężnika ułożyć przed jego ustawieniem na 

warstwie wyrównawczej. Dostarczane w kręgach dreny mają możliwość przedłużania 

poprzez zatrzaski, znajdujące się w ich plastikowych elementach. Aby zapobiec przesuwaniu, 

dreny podczas układania masy bitumicznej należy odcinkowo mocować do izolacji paskami 

papy. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Przy kontroli robót należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową i Katalogiem Detali Mostowych, 

- sprawdzenie materiałów. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. 

Wyniki badań należy zapisać do Dziennika Budowy. 

Opis badań: 

- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową i Katalogiem Detali Mostowych polega 

na porównaniu wykonanych elementów odwodnienia i stwierdzeniu wzajemnej zgodności za 

pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru, 

- sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio lub pośrednio na podstawie 

zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami podanymi 

w punkcie 2 niniejszej Specyfikacji. 
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Jeżeli wszystkie wyżej wymienione badania dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty 

należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych 

badań daje podstawy do nieodebrania całości robót objętych niniejszą Specyfikacją. W takim 

przypadku należy, wymienić wadliwe elementy, usunąć usterki i całość przedstawić do 

ponownego badania. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m drenu. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiór robót przeprowadza się w oparciu o pozytywne wyniki badań wg punktu 6 niniejszej 

Specyfikacji oraz zgodność z Dokumentacją Projektową i Katalogiem Detali Mostowych. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; koszt zakupu 

materiałów, prace pomiarowe; oraz: 

dreny prefabrykowane - ułożenie elementów prefabrykowanych drenów wraz z 

przygotowaniem powierzchni i ich zamocowaniem, 

dreny z kruszywa lakierowanego żywicami z "taśmą" i bez - wykonanie drenów 

odwadniających izolację z przygotowaniem powierzchni lub koryta wykonanego w warstwie 

ochronnej (wiążącej) nawierzchni oraz mieszanek lakierowanych, wraz z oczyszczeniem 

płyty po wykonaniu drenażu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.   Normy 

Nie występują. 

10.2.   Inne 

Katalog Detali Mostowych 

Instrukcje Producenta 
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M 27.00.00. HYDROIZOLACJA 

M 27.01.00. IZOLACJA POWŁOKOWA 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 

- wykonanie i zasypanie wykopów przy skrzydłach, podporach i płytach przejściowych  

 

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. 
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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. 

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: 

- wykonanie wykopów 

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych 

- naniesienie powłok izolacyjnych – cykle operacyjne 

- zasypanie i zagęszczenie piasku 

 

7. OBMIAR 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne 

Jednostką obmiaru jest: 

- m3 - wykonania i zasypania wykopu piaskiem 

- 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 



 75 

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 27.02.01. WYKONANIE IZOLACJI Z PAPY ZGRZEWALNEJ NA PŁYCIE   

                     POMOSTU.  

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i 

odbiorze izolacji z papy zgrzewalnej i obejmują: 

- koszt papy zgrzewalnej grub. 5 mm 

- oczyszczenie powierzchni betonowych hydromonitoringiem pod izolację z papy zgrzewalnej 

- wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej grub. 5 mm na beton. płaszczyznach poziomych 1x 

papa z przygotowaniem podłoża  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne. 

Zgrzewanie - połączenie papy z podłożem przy Użyciu płomienia palnika gazowego w ten 

sposób, aby przy docisku papy tworzył się na jej obrzeżu niewielki garbek rozlanego ( 

nadtopionego) asfaltu; 

Primer - środek gruntujący podłoże betonowe po jego oczyszczeniu przed układaniem papy 

zgrzewalnej, 

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

 

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 zgodność z PW, ST i 

poleceniami  

Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania 

ogólne. 

Papa zgrzewalna grubości 5 mm. 

Do wykonania hydroizolacji używać wyrobów producentów krajowych i zagranicznych pod 

warunkiem, że wyroby gwarantują wysoką jakość wykonania izolacji i posiadają deklarację 

zgodności. 
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3. SPRZĘT 

 

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

ogólne. 

Sprężarka o wydajności 6÷8 m3/ min sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,6 ÷ 1,2 MPa. 

Do układania papy zgrzewalnej stosować: 

- wałki ząbkowane 

- noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie 

- deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min. 3,0 m 

- listwa drewniana 

- szczotki z miękkim włosiem (jak do tapet) na długim trzonku 

- palnik gazowy i gaz propan - butan w butlach 

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. 

Załadunek transportu, rozładunek i składowanie papy zgrzewalnej i środka gruntującego 

według Karty Technicznej Producenta. 

Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne warunki prowadzenia robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w okresie od 1 kwietnia do 31 października. 

Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być wyższa od 5º C i 

niższa od 30º C. 

Przy układaniu izolacji w temperaturze 5 - 10º C materiał izolacyjny należy przechowywać 

przez 24 godz. w temp. 20º C. 

 Do czasu ułożenia warstwy wiążącej na izolację nie wolno wchodzić, nie wolno po 

niej jeździć, składować na niej narzędzi i materiałów. W pobliżu robót izolacyjnych nie wolno 

składować żadnych materiałów sypkich i pylących. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i 

odebrana przez Inspektora. 

 Prawidłowo przygotowane podłoże powinno spełniać następujące warunki: 

 - być równe, tzn. szczelina pomiędzy powierzchnią płyty, a łatą długości 4 m nie 

powinna być większa niż 10 mm, 

 - nie może mieć lokalnych wybrzuszeń większych niż 2 mm i wgłębień głębszych niż 

5mm przy czym nierówności nie mogą mieć ostrych krawędzi, 

 - wszystkie krawędzie wypukłe i wklęsłe muszą być wyokrąglone promieniem 5 cm 

lub złagodzone skosem o pochyleniu 45º, 

 - wypukłe nierówności do 5 mm należy zeszlifować, 

 - podłoże powinno być suche; przez podłoże suche rozumie się powierzchnię 

betonową, która na głębokości 4 mm zawiera bezwzględną ilość wody wolnej w porach nie 

większą niż 1,5% objętości  betonu, 

Bezpośrednio przed gruntowaniem i układaniem izolacji powierzchnię izolowaną należy 

oczyścić z pyłu i zatłuszczeń. 
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Luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego, a w 

ostateczności przez przedmuchanie sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtr 

przeciwolejowy i przeciwwodny. Mokrą powierzchnię należy osuszyć. 

 

 

5.3. Zagruntowanie podłoża 

 Podłoże betonowe należy gruntować firmowym primerem epoksydowym wg zaleceń 

producenta. 

Przy gruntowaniu podłoża należy przestrzegać następujących zasad: 

 - gruntować podłoże po dokonaniu odbioru przez Inspektora, 

 - powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, 

 - zagruntować każdorazowo tylko taką powierzchnię, na jakiej zamierza się w ciągu 

najbliższych 8 godzin ułożyć papę zgrzewalną. Nie należy gruntować powierzchni "na zapas" 

z uwagi na znaczne obniżenie przyczepności, 

 - od zagruntowania podłoża do rozpoczęcia przyklejania papy nie powinno upłynąć 

więcej niż 24  godziny, 

 - środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami, 

 - przed ułożeniem papy zgrzewalnej powierzchnia zagruntowana powinna być 

całkowicie sucha. Czas schnięcia roztworów gruntujących jest zróżnicowany i wynosi od 4 do 

6 godzin. 

 - w pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych i 

wypukłych, przy sączkach i wpustach. 

 

5.4. Układanie papy zgrzewalnej 

 Układanie izolacji rozpocząć od najniższego punktu do góry 

Nad kołnierzami sączków papę należy przeciąć na 8 części; przecięte części należy starannie 

zgrzać. 

Pod krawężnikiem na ułożonej 1 warstwie ułożyć 2 warstwę papy (wzmacniającej) i 

zakończyć za krawężnikiem. 

 Zakład podłużny między dwoma sąsiednimi arkuszami papy nie powinien być 

większy niż 8 cm, natomiast zakład czołowy między końcami rolek winien wynosić 15 cm. 

Warunkiem skutecznego zgrzania papy z podłożem jest wypływający asfalt, który gwarantuje 

szczelne połączenie. Wytopiony asfalt powinien rozchodzić się poza obręb arkusza na szer. 

1cm na całej długości podgrzewanej rolki. 

Izolacji nie wolno układać na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. 

 

5.5. Usuwanie uszkodzeń i błędów ułożenia izolacji 

 Podczas układania papy mogą wystąpić następujące jej uszkodzenia: 

 - przebicie lub przecięcie 

 - zamknięte pęcherze powietrza 

 - zmniejszony poniżej 5 cm zakład arkusza lub jego brak 

 - załamania i fałdy . 

Usuwanie uszkodzeń: 

 - wszystkie wady i uszkodzenia izolacji należy naprawić przed przystąpieniem do 

układania warstwy (ochronnej) 

 - w przypadku przebicia, przecięcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji należy 

miejsce uszkodzone odkurzyć, przetrzeć czystą szmatą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną i 

nakleić łaty z tego samego materiału. Łata powinna mieć zaokrąglone naroża oraz przykrywać 

uszkodzenie z 15 cm  zapasem. Łatę, a zwłaszcza jej krawędzie należy starannie docisnąć do 

podłoża ręcznym wałkiem 

 - w przypadku zamknięcia pod izolacją pęcherzy powietrza, należy przebić ją ostrym 

narzędziem, starannie wycisnąć powietrze i nakleić na to miejsce łatę w sposób jak wyżej 

 



 79 

 

 - w przypadku stwierdzenia zbyt małego zakładu należy w tym miejscu nakleić łatę 

 - w przypadku wystąpienia na przyklejonym arkuszu fałdy, należy ją przeciąć i 

rozprostować lub wyciąć, a następnie nakleić w tym miejscu łatę 

  

 

 

- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji należy usuwać wg indywidualnych rozwiązań po 

uzgodnieniu z Inspektorem. 

 

5.6. BHP 

 Podczas prac izolacyjnych należy: 

- powierzchnie, na których wykonuje się gruntowanie podłoża powinna być ogrodzona i 

zakazane palenie papierosów, oraz używanie otwartego ognia z uwagi na łatwopalne 

rozpuszczalniki w środkach  gruntujących, 

- środki do gruntowania należy przechowywać z dala od ognia, w pomieszczeniu osłoniętym 

od słońca, 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni być przeszkoleni na wypadek 

wystąpienia pożaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. 

Powinni być wyposażeni w odzież ochronną i rękawice ochronne. 

Powinni posiadać obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumą bez żadnych okuć. 

 

Na budowie powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu: 

- środki przeciwoparzeniowe, 

- środki do zmywania asfaltu, 

- krem natłuszczający do rąk, 

- w pobliżu wykonywanych robót należy umieścić gaśnice halonowe lub śniegowe, 

posiadające atesty, 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 Ogólne warunki kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. Wymagania 

ogólne. 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 

- przygotowanie powierzchni podłoża, 

- zagruntowanie żywicami podłoża betonowego,  

- przyklejenie papy do podłoża, zakończeń na krawędziach, dokładność sklejenia zakładów,  

   obróbek wokół sączków i dylatacji, 

 - przyczepność papy zgrzewalnej do podłoża betonowego wyznaczona metodą „pull-off” 

przy średnicy  krążka próbnego 50 mm powinna wynosić 0,8 MPa minimalna 0,5 MPa. Jedno 

oznaczenie na 25 m2. 

 Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR 

 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiaru jest: 

m2 - zakupionej papy, przygotowanego podłoża i ułożonej izolacji z papy zgrzewalnej  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

 Ogólne zasady 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 
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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 

 

 Ogólną podstawę 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 zakresu robót wymienionych w 

p.1,3, zakup papy, przygotowanie powierzchni betonowej, ułożenie papy zgrzewalnej, 

usuwanie uszkodzeń i błędów przy układaniu izolacji, wykonanie pomiarów i badań, 

uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 

10.2. Inne 

Karta techniczna Producenta 
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M 28.00.00 WYPOSAŻENIE 

M.28.01.01 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE 

 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu montaż krawężników na obiekcie mostowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz z określeniami podanymi w ST D-M.00.00.00. 

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, Specyfikacjami oraz poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1. Krawężniki mostowe 

Stosuje się krawężniki kamienny wg PN-B-11213:1997. Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie 

przewiduje inaczej należy: 

 na długości pomostu stosować krawężniki: rodzaj A, klasa I, bxh=200x180mm, 

 poza pomostem stosować krawężniki: rodzaj A, klasa I, bxh=200x230mm. 

Dostarczane krawężniki muszą mieć atest (deklarację) zgodności z normą PN-B-11213:1997. 

 



 82 

2.2.2. Zabezpieczenie izolacji 

Zabezpieczenie izolacji należy wykonywać z dodatkowego paska izolacji o szerokości 50cm 

zgodnej. 

2.2.3. Podbudowa 

Krawężniki należy układać na zaprawie niskoskurczowej o spoiwie cementowym. 

2.2.4. Spoiny poprzeczne 

Spoiny pomiędzy krawężnikami należy wypełnić zaprawą niskoskurczowąj o spoiwie 

cementowym. 

2.2.5. Spoiny podłużne 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej należy wykonać uszczelnienia 

pomiędzy: 

 krawężnikiem a warstwą ścieralną nawierzchni jezdni z elastycznej taśmy uszczelniającej 

topliwej pod wpływem temperatury układanej warstwy ścieralnej, 

 krawężnikiem a betonem zabudowy przekroju poprzecznego (chodnika) z elastycznej 

masy uszczelniającej posiadającej atest lub aprobatę. 

Uszczelnienia należy wykonywać przy użyciu materiałów zaaprobowanych przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

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”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Krawężniki odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami można przewozić dowolnymi 

środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
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5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Roboty należy rozpocząć od przygotowania podłoża (oczyszczenie) i wytyczenia linii 

krawężników wg Dokumentacji Projektowej, następnie należy wykonać zabezpieczenie 

izolacji poprzez montaż dodatkowego paska izolacji.  Krawężniki należy ustawiać w 

przekroju poprzecznym na zaprawie poziomo, a w przekroju podłużnym w dostosowaniu do 

niwelety jezdni. Pomiędzy krawężnikami należy pozostawiać odstępy o szerokości 1 cm do 

późniejszego spoinowania. 

Nie dopuszcza się układania lub składowania krawężników bezpośrednio na izolacji. 

Wymagane jest wykonanie kanalików drenażowych w podbudowie krawężników w celu 

odprowadzenia wody z izolacji pod chodnikiem do osi odwodnienia pomostu. Rozstaw 

kanalików 1m. Kanaliki wykonać zgodnie z Katalogiem Detali Mostowych karta CHO5.0 

Po ustawieniu krawężników należy przystąpić do wypełnienia spoin poprzecznych. 

Spoiny po ich wykonaniu należy poddać pielęgnacji przez zwilżanie wodą przez okres 3-5 dni 

w zależności od warunków atmosferycznych. 

Ewentualne zabrudzenia krawężników powstałe przy ustawianiu czy spoinowaniu należy na 

bieżąco oczyszczać. 

W ramach robót objętych niniejszą Specyfikacją należy wykonać jeszcze uszczelnienia spoin 

podłużnych, odpowiednio w czasie układania warstwy ścieralnej i po zabetonowaniu 

chodników.  

Warunki wykonania uszczelnień należy dostosować do wymagań producenta materiałów 

uszczelniających. 

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”. 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Wszystkie wymienione wymagania sprawdzać należy wg normy PN-B-11213:1997 o ile nie 

zaznaczono inaczej. 

6.2.1. Zakres badań: 

 sprawdzenie cech zewnętrznych, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika, 

 sprawdzenie drożności kanalików drenażowych w podbudowie chodników. 

6.2.2. Sprawdzenie cech zewnętrznych: 

 oględziny zewnętrzne pod kątem wad i uszkodzeń, 

 sprawdzenie wymiarów. 

6.2.3. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika 

 wizualna ocena jakości robót, 
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 sprawdzenie szczelności zalania spoin, 

 sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii krawężników w poziomie od linii 

projektowanej, które wynosi +/- 10 mm, 

 sprawdzenie prostoliniowości ułożenia (odchylenie mierzone na łacie o długości 4,0m nie 

powinno być większe niż 5mm) –tylko w przypadku układania na prostej, 

 niwelacyjne sprawdzenie prawidłowości ułożenia wysokościowego (różnica od rzędnych  

 projektowanych =<10mm, różnica wysokości krawędzi sąsiednich elementów <2mm). 

6.2.4. Sprawdzenie drożności kanalików drenażowych w podbudowie krawężnika 

 pojedynczy kanalik powinien umożliwiać przepływ wody o wartości minimum 

1dm
3
/5min. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m bieżący krawężnika określonego typu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.8.2. 

 Szczegółowe zasady odbioru robót 

Dokonuje się następujących odbiorów: 

 odbiór krawężników przed ich wbudowaniem na podstawie badań podanych w punktach 

6.2.2-3 Specyfikacji. 

 końcowy odbiór ułożonego krawężnika na podstawie badań podanych w punkcie 6.2.4. 

Specyfikacji. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa obejmuje: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; przygotowanie 

podłoża; ustawienie krawężników o ustalonych wymiarach na określonego typu podlewce z 

uwzględnieniem poprawki na trwałe ugięcie przęsła; wypełnienie szczeliny pomiędzy 

krawężnikami oraz uszczelnienie styku krawężnika z nawierzchnią i betonem kapy 

odpowiednimi materiałami uszczelniającymi; ułożenie drenów kapilarnych, podłużnego za i 

poprzecznych pod krawężnikiem; usunięcie materiałów usługowych i odpadów poza teren 

budowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-11213:1997 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 

10.2. Inne 

Katalog Detali Mostowych –BPBDiM „Transprojekt-Warszawa” Sp. z o.o. –Warszawa 2002. 
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M 28.02.01 KAPY CHODNIKOWE „NA MOKRO”  

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze 

betonowania „prostej” kapy chodnikowej „na mokro” betonemC25/30  i obejmują: 

- wykonanie prostej kapy chodnikowej „na mokro” z betonu C25/30 (B30) 

- przygotowanie i montaż zbrojenia kapy chodnikowej ze stali A IIIN 

- osadzenie rur odciążających z PVC, 

- przygotowanie i montaż kotew zamocowania dla barieroporęczy. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z PW, ST i 

poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

 

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

Beton C25/30  wg receptury Wykonawcy, zaakceptowanej przez Inspektora na podstawie 

standartowej ST: 

SST - M 1 WYTWORZENIE I WBUDOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ C25/30 I 

PONIŻEJ 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych ST są: 

- krawędziaki sosnowe i tarcica obrzynana 

- sklejka wodoodporna 

- środek adhezyjny 

- prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 

- rurki PVC Ø22 mm 

- śruby budowlane Ø12 mm 

- stal zbrojeniowa A III N 

- kotwy barieroporęczy. 
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3. SPRZĘT 

 

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

Sprzęt do wytworzenia i wbudowania betonu oraz wykonania zbrojenia wg: 

 

 

SST - M 1 WYTWORZENIE I WBUDOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ C25/30  I 

PONIŻEJ 

SST - M2 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA STALĄ A I ÷ A IIIN 

Wybór sprzętu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. 

 

4. TRANSPORT 

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

Transport betonu wg: 

SST - M 1 WYTWORZENIE I WBUDOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ C25/30 (B30) 

I PONIŻEJ 

SST - M2 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA STALĄ A I ÷ A IIIN 

Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

Wykonywanie betonowania wg: 

SST - M 1 WYTWORZENIE I WBUDOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ C25/30 (B30) 

I PONIŻEJ 

SST - M2 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA STALĄ A I ÷ A IIIN 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

Kontrolę wykonywać wg: 

SST - M 1 WYTWORZENIE I WBUDOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ C25/30 (B30) 

I PONIŻEJ 

SST - M2 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA STALĄ A I ÷ A IIIN 

 

7. OBMIAR 

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

Jednostką obmiaru jest: 

m3 - wykonania kapy chodnikowej z betonu C25/30  

kg - przygotowanego i zmontowanego zbrojenia 

kg- przygotowanego i zmontowanych kotew 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne wymagania podano w ST DM. 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 dały wynik dodatni, Inspektor dokonuje wpisu o ich przyjęciu w 

Dzienniku Budowy. 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, ST i przedstawić je do 

ponownego odbioru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

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

 

Podstawą płatności jest ilość wykonanych robót zgodnych z PW, Dokumentacją 

technologiczną Wykonawcy, PZJ i ST 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 obejmuje: 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie zakresu robót wymienionych w 

p.1,3, wykonanie deskowania, przygotowanie i montaż zbrojenia, przygotowanie i ułożenie 

mieszanki betonowej w deskowaniu, zagęszczenie i pielęgnację betonu, rozebranie 

deskowania, przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, oczyszczenie 

terenu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

PN-S-10040:1999 Konstrukcje mostowe Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i Badania. 

PN-B-06250:1988 Beton zwykły 

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

10.2. Inne 

SST - M 1 WYTWORZENIE I WBUDOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ C25/30  I 

PONIŻEJ 

SST - M2 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA STALĄ A I ÷ A IIIN 
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M 28.54.00 BARIERY OCHRONNE  

 

1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze 

stalowych barier ochronnych.  

 

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. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.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. 
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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 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową będą zastosowane bariery sztywne BPS, na 

dojeździe SP-06, których prowadnice będą połączone z barierami drogowymi na dojazdach. 

Bariery należy wykonać zgodnie z „Katalogiem Drogowych Barier Ochronnych” i 

Dokumentacja Projektową. 

Wykonawca przedstawi dla barier atesty i certyfikaty określające ich trwałość oraz Aprobaty 

Techniczne wydane przez IBDiM. 

 

2.3. Ochrona antykorozyjna 

Wszystkie elementy stalowe barier powinny być przez producenta zabezpieczone 

antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe w taki sposób, aby zapewnić trwałość powłoki 

przez okres co najmniej 25 lat. 

 Minimalna grubość powłoki dla elementów bariery powinna wynosić 70 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. 

 

2.5. Mocowanie do konstrukcji obiektu. 

Kotwy stalowe. 

 

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. 
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Prowadnice i pasy profilowe powinny być magazynowane i transportowane zgodnie 

z wymaganiami podanymi w PN-EN 10142 i PN-EN 10147. 

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”.  

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. 

 

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. 

 

5.2.4. Ochrona antykorozyjna 

Ochronę antykorozyjną wszystkich elementów bariery przez ocynkowanie ogniowe – 

p. 2.3. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

 

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

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
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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. 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 jednostki obmiarowej obejmuje: 

− wykonanie zakresu robót wymienionych w p.1,3  

-  zapewnienie niezbędnych czynników produkcji 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów, 

− osadzenie kotew słupków bariery (w tym wbetonowanie słupków); 

− ochrona antykorozyjna 

− montaż barier odpowiedniego typu, 

− regulacja wysokości bariery, 

− wykonanie badań, 

− uporządkowanie terenu. 

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 
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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.29.03.01.WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESPOISTYCH 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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.  

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 – wg opracowania 

Wykonawcy robót zaakceptuje inspektor nadzoru. 

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.  

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

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

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, 

            - umocnienie ścian wykopów,  

 - wykonanie wymaganych badań i pomiarów,  

 - oczyszczenie terenu.  
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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.29.03.02. WYKONANIE ZASYPKI PRZYCZÓŁKÓW.  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, oraz 

kontroli ich jakości związanych  z  zasypywaniem wykopów przyobiektowych z 

zagęszczeniem gruntu.   

            

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 zagęszczenia 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]  
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1.4.7. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami 

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  pochodzące z 

wykopów pod zasypywane elementy i 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 za przyczółkami 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.   

Zagęszczanie warstw gruntu przy zasypywaniu wykopów pod fundamenty należy 

wykonywać płytami wibracyjnymi lub ubijarkami spalinowymi.  

W przypadku  zgęszczenia gruntów nasypów za przyczółkami  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. 

 

4. TRANSPORT. 
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 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 za przyczółkami 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 elementów podpór wiaduktu 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. Ze względu na niewielką wysokość 

nasypów, należy je w całości wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku 

różnoziarnistości U > 5 i wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8m/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. 

 

5.3. 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 pod fundamenty 

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. 
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Każda warstwa gruntu w nasypie za przyczółkiem powinna być zagęszczona 

mechanicznie. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić: 

       - przy zagęszczaniu lekkimi walcami – max.0,2 m, 

       - przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mech. – max. 0,4 

m   

Uwaga ! W bezpośrednim sąsiedztwie powierzchni elemntów przyczółka (ścianka zapleczna,  

skrzydełka ) zagęszczanie nasypu powinno być wykonane ręcznie przy użyciu urządzeń 

mechanicz- nych  wymienionych w pkt..3. 

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 przyczółkiem  -Is = 1,00 

 - 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. 

 

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 podpór 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: 
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- 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  

   deszczów i mrozów. 

 

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. 

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.  
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9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. pkt.9.  

 Cena obejmuje:      

- prace pomiarowo-przygotowawcze,      

- transport materiału przeznaczonego do wykonania robót,  

- przygotowanie materiału o optymalnej wilgotności,  

- zasypywanie wykopów przy elementach obiektu wraz z zagęszczeniem,  

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

- zagęszczenie gruntu, 

- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

- uporządkowanie terenu budowy,  

  - wykonanie badań wymaganych specyfikacją. 

 

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 

  

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

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

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

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki  

                                    miar 

PN-S-2205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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M.29.10.01 SCHODY SKARPOWE 

1.  WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonania skarpowych schodów roboczych z balustradą, 

usytuowanych na skarpach w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów mostowych z 

przeznaczeniem wyłącznie dla pracowników obsługi obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

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, Specyfikacjami 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”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Materiały do wykonania schodów: 

 żwir na podsypkę wg PN-EN 13043:2004, 

 cement portlandzki CEM I 32.5 do wykonania ławy żwirowo-cementowej wg PN-EN 

197-1:2002 + A1:2005 

 beton klasy C20/25 do wykonania schodów, 

 prefabrykaty (stopnie i obrzeża schodów) wg Katalogu Detali Mostowych (KDM) 

opracowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w 

2002 r, z betonu C20/25. 
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 prefabrykowane elementy betonowe do wykonania nawierzchni spocznika jeżeli 

wykonanie go przewiduje Dokumentacja Projektowa (rodzaj prefabrykatów dobiera 

Wykonawca i przedstawia Inżynierowi do akceptacji) 

Materiały do wykonania balustrady: 

 rury stalowe f35/4 mm na balustrady ze stali gatunku R35 wg PN-89/H-84023.07. 

 elektrody E35 ZZR wg PN-EN 499:1997 lub innych zaakceptowanych przez Inżyniera do 

spawania balustrady. 

 materiały niezbędne do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. Dopuszcza się wykonanie betonu przy 

użyciu betoniarek wolnospadowych. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Transport materiałów dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez 

Inżyniera. 

Transport gotowych elementów w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Opracowania robocze 

Wykonawca w oparciu o informacje zawarte w Dokumentacji Projektowej i niniejszej 

Specyfikacji Technicznej wykona i przedstawi Inżynierowi do akceptacji rysunki robocze 

schodów skarpowych i balustrady. 

5.2.2. Wymagania konstrukcyjne dla schodów roboczych: 

Schody robocze przy obiektach mostowych powinny spełniać następujące wymagania: 

 szerokość użytkowa schodów 80cm, 
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 schody powinny być obustronnie ograniczone belkami policzkowymi 

(obrzeżami), 

 szerokość obrzeży nie zalicza się do szerokości użytkowej schodów, 

 szerokość obrzeża prefabrykowanego 6cm zgodnie z KDM, karta SCHO1 lub inna 

szerokość zaakceptowana przez Inżyniera, 

 szerokość monolitycznej belki policzkowej 10cm,  

 wysokość monolitycznej belki policzkowej zależna od przyjętych wymiarów stopni 

schodów tj. od wierzchu podsypki żwirowej do wysokości 6 cm powyżej zewnętrznych 

krawędzi stopni mierzona prostopadle do płaszczyzny skarpy nasypu. 

 wysokość stopnia nie większa niż 18cm, 

 szerokość stopnia nie mniejsza niż 27cm, 

 wysokość i szerokość stopni należy dostosować do nachylenia skarpy wg z Dokumentacji 

Projektowej, 

 schody o różnicy poziomów powyżej 1m powinny być zabezpieczone jednostronną 

balustradą, 

 balustrada powinna być usytuowana po prawej stronie „schodzącego” schodami, 

 balustrada powinna składać się ze słupków i poręczy i być wykonana wg p. 5.2.4. 

niniejszej ST. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie mówi inaczej schody robocze należy wykonać jako 

prefabrykowane wg p. 5.2.4. niniejszej ST. 

Schody monolityczne wykonać wg p. 5.2.5. niniejszej ST. 

5.2.3. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża obejmuje: 

 wykonanie koryta pod podsypkę cementowo-żwirową 1:4 (głębokość koryta dla 

elementów prefabrykowanych wg KDM wynosi 45cm, dla schodów monolitycznych 

wymaganą głębokość należy ustalić w rysunkach roboczych w dostosowaniu do 

wymiarów schodów) 

 ułożenie warstwy podsypki cementowo-żwirowej 1:4 grubości 10cm i jej zagęszczenie 

(wymagany wskaźnik zagęszczenia min. 0.95), 

5.2.4. Wykonanie schodów z elementów prefabrykowanych 

Schody robocze z elementów prefabrykowanych należy wykonać wg KDM – karty SCHO1 

do SCHO3. 

Wykonanie schodów z elementów prefabrykowanych z balustradą obejmuje: 

 opracowanie niezbędnych rysunków roboczych 

 przygotowanie podłoża wg p.5.2.3. niniejszej ST 

 wyznaczenie poziomu najniższego stopnia schodów, 

 wbudowanie najniższego stopnia na ławie cementowo-żwirowej 1:4 

 wbudowanie pozostałych prefabrykatów (stopni i obrzeży), 

 wykonanie nawierzchni spocznika z betonowych elementów prefabrykowanych jeżeli 

wykonanie go przewiduje Dokumentacja Projektowa, 

 wykonanie balustrady wg p. 5.2.6. niniejszej ST 
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 wykonanie otworów pod fundamenty dla słupków balustrady (rozstaw słupków i 

wymiary fundamentów wg Katalogu Detali Mostowych karta BAL6, (dopuszcza się 

wykonanie otworów okrągłych o średnicy 35cm przy użyciu świdra ręcznego) 

 wbudowanie balustrady przez zabetonowanie słupków w fundamentach, 

 zabezpieczenie izolacją bitumiczną „na zimno” dolnych części słupków przewidzianych 

do zasypania, 

 obsypanie obrzeży schodów do poziomu powierzchni skarpy nasypu. 

5.2.5. Wykonanie schodów „na mokro” 

Wykonanie schodów monolitycznych obejmuje: 

 opracowanie niezbędnych rysunków roboczych 

 przygotowanie podłoża wg p.5.2.3. niniejszej ST 

 wykonanie deskowania, 

 wykonanie balustrady wg p. 5.2.6. niniejszej ST 

 montaż balustrady poprzez zabetonowanie słupków w belce policzkowej (osie słupków w 

połowie szerokości belki policzkowej, szerokość belki policzkowej w której 

zabetonowana będzie balustrada powinna wynosić min. 15cm) lub przyspawanie 

balustrady do blach osadzonych wcześniej w ścianie przyczółka wg Katalogu Detali 

Mostowych karta BAL7.0 – BAL7.4. 

 zabetonowanie schodów i belek policzkowych wraz z pielęgnacją  

 zabetonowanie i oddylatowanie od przyległych biegów schodów spocznika jeżeli 

wykonanie go przewiduje Dokumentacja Projektowa, (jako dylatację zastosować 

przekładkę z 2 warstw papy) 

 obsypanie belek policzkowych schodów do poziomu powierzchni skarpy nasypu. 

5.2.6.  Wykonanie balustrady 

Balustradę należy wykonać wg rysunków roboczych sporządzonych przez Wykonawcę w 

oparciu o KDM– karta BAL6 i BAL7.0 do BAL7.4.  

Wykonanie balustrady obejmuje: 

 warsztatowe wykonanie konstrukcji balustrady z rur stalowych f 35/4 mm,(balustradę 

należy wykonać w elementach o długości dostosowanej do możliwości transportowych), 

 czyszczenie powierzchni balustrady przez odtłuszczenie a następnie piaskowanie lub 

śrutowanie do drugiego stopnia czystości wg PN-ISO 8501-1:1996 

 antykorozyjne zabezpieczenie balustrady poprzez metalizację natryskową cynkiem, 

zgodnie z wymogami normy PN-H-04684:1997 o grubości powłoki 80 mikronów, 

(połączenia montażowe wykonywane na budowie należy zabezpieczyć poprzez 

metalizację natryskową cynkiem o grubości minimum 140 mikrometrów), 

 wykonanie dodatkowych powłok malarskich po zamontowaniu balustrady o ile 

wykonanie ich przewiduje Dokumentacja Projektowa. Rodzaj i kolor powłok dobiera 

Wykonawca i przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

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”. 
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6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie: 

 zgodności wykonania schodów z Dokumentacją Projektową, 

 prawidłowości wykonania koryta w skarpie, 

 poprawności ułożenia i zagęszczenia podsypki żwirowej, 

 wykonania robót betoniarskich (dla schodów monolitycznych), 

 prawidłowości wbudowania elementów prefabrykowanych (dla schodów z 

prefabrykatów). 

 jakości wykonania konstrukcji balustrady, 

 jakości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady 

 prawidłowości montażu balustrady, 

 jakości wykonania połączeń montażowych balustrady na budowie i ich zabezpieczenia 

antykorozyjnego 

 wykonania fundamentów dla balustrady  

Jeżeli wszystkie wyżej wymienione badania dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty 

należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych 

badań daje podstawy do nieodebrania całości robót objętych niniejszą Specyfikacją. W takim 

przypadku należy, wymienić wadliwe elementy, usunąć usterki i całość przedstawić do 

ponownego badania. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m długości schodów. Długość mierzy się wzdłuż osi podłużnej 

schodów na wysokości górnych krawędzi stopni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiory częściowe dotyczą wszystkich pozycji kontroli jakości robót wymienionych w 

punkcie 6 niniejszej ST. 

Odbiór końcowy winien być zakończony spisaniem protokołu. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; prace 

pomiarowe; wykonanie robót ziemnych; wykonanie i rozbiórkę urządzeń pomocniczych; 

wykonanie ław żwirowej i żwirowo-cementowej; montaż prefabrykowanych stopni i obrzeży; 

montaż balustrad wraz z fundamentami; wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 



 107 

balustrad i poręczy; uporządkowanie terenu robót z usunięciem nadmiaru gruntu i 

odpadów poza pas drogowy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

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

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

PN-89/H-84023.01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 

PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

 

PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody 

otulone do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i 

drobnoziarnistych. Oznaczenie  

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 

wizualne 

 

PN-EN 10210-1:2000 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Warunki 

techniczne dostawy 

PN-EN 10210-2:2000 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Tolerancje, 

wymiary i wielkości statyczne 

 

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych 

podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 

usunięciu wcześniej 

PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych 

z cynku, aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyrobów 

ze stopu żelaza. 

PN-EN ISO 3882:2004 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Przegląd metod pomiaru 

grubości 

PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 

(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania  

10.2 Inne dokumenty. 

 Katalog Detali Mostowych opracowany przez Biuro Projektowo-

Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt – Warszawa”  Sp. z o.o. i 

zatwierdzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad w 2002 r. 
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M.29.20.01.  ŚCIEKI SKARPOWE 

1.  WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

z określeniami podanymi w  ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 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”. 

Narzut kamienny – ST M.29.30.01 

Wszystkie materiały powinny posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM oraz atest 

wytwórcy 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Stosowane materiały: 

- Betonowy prefabrykat ścieku skarpowego - według karty nr 01.25 Katalogu Powtarzalnych 

Elementów Drogowych, 
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- Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 do ubezpieczenia terenu po obu stronach 

prefabrykatu ściekowego, 

- Beton B10 - jako podłoże pod prefabrykaty ściekowe i płyty chodnikowe betonowe wg 

M.21.20.01, 

- Zaprawa cementowo-piaskowa - do wypełnienia spoin, 

- Beton B20 - jako umocnienie wlotów i wylotów  

- Woda  

- Pospółka jako podłoże pod betonowe umocnienie wylotu 

- Beton B10 – jako warstw wyrównawcza pod wlot. 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i 

uszkodzeniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Narzut kamienny – ST M.29.30.01 
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Wykonanie ścieku winno przebiegać zgodnie z Dokumentacją Projektową przy 

zachowaniu szczególnej dokładności i staranności wykonania. Sposób osadzania i wytyczne 

wykonania ścieku , wlotu i wylotu ujęte są w Katalogu Powtarzalnych Elementów 

Drogowych. 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Zakres prac objętych Specyfikacją: 

- Wykopanie koryta pod ściek o ścianach pionowych obejmującego prefabrykat ściekowy i 

płyty chodnikowe wzdłuż ścieku, 

- Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 

- Rozścielenie, wyprofilowanie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej, 

- Ułożenie prefabrykatów (elementów ściekowych i płyt chodnikowych), 

- Wykonanie wlotu i wylotu wg kart. Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych, 

- Wypełnienie spoin na pełną grubość cieńszego elementu. 

Osadzenie prefabrykatów powinno być tak przeprowadzone aby zabezpieczyć ściek przed 

łatwym rozebraniem i kradzieżą prefabrykatów. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania rysunków roboczych wlotu i wylotu ścieku. 

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”. 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

6.2.1. Prefabrykaty ściekowe betonowe: 

Beton klasy C20/25 (B25) według PN-EN 206-1. 

Stopień mrozoodporności F100 wg PN-S-10040. 

Stopień wodoszczelności W6 wg PN-EN 12390-8. 

Nasiąkliwość betonu nie większa niż 5 % wg PN-S-10040. 

Tolerancje wykonania: 

- grubość    3 mm 

- szerokość   3 mm 

- długość 10 mm 

Badania techniczne należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. 

Wyniki badań muszą być zapisane w Dzienniku Budowy i zaakceptowane przez Inżyniera. 
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6.2.2. Płyty chodnikowe betonowe 

Płyty chodnikowe betonowe według BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02. 

6.2.3. Pozostałe materiały 

Podsypka cementowo-piaskowa: piasek średnio lub gruboziarnisty z cementem portlandzkim 

25 w ilości 100 - 200 kg cementu na 1 m3 piasku wg PN-90/B-14501. 

Zaprawa cementowo - piaskowa: piasek średnioziarnisty z cementem portlandzkim 25 

w ilości 300 kg cementu na 1 m3 piasku. 

Narzut kamienny – ST M.29.30.01 

Jeżeli wszystkie wyżej wymienione badania dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty 

należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych 

badań daje podstawy do nieodebrania całości robót objętych niniejszą Specyfikacją. W takim 

przypadku należy, wymienić wadliwe elementy, usunąć usterki i całość przedstawić do 

ponownego badania. 

6.2.4. Wymagania jakościowe wykonania robót 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- spadek podłużny 1%, 

- odchylenie w planie 5cm, 

- prostoliniowość w rzucie z góry 5mm/m. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiaru jest 1 m określonego ścieku skarpowego. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiór robót przeprowadza się w oparciu o pozytywne wyniki badań wg punktu 6 niniejszej 

Specyfikacji oraz zgodność z Dokumentacją Projektową i Katalogiem Powtarzalnych 

Elementów Drogowych. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; prace 

pomiarowe; wykonanie robót ziemnych; wykonanie określonej podbudowy; wykonanie 

ścieku skarpowego wraz z elementem jego zakończenia zabezpieczającym przed rozmyciem 

nasypu oraz elementem początkowym ; usunięcie nadmiaru gruntu; uporządkowanie terenu 

robót. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

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

PN-EN 12390-8 Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod 

ciśnieniem 

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania 

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

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 

badania 

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe 

10.2.  Inne 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych 
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M.29.25.00. PUNKTY POMIAROWE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

zakładaniem punktów pomiarowo kontrolnych na obiektach inżynierskich. 

 

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 

projektem próbnego obciążenia, ST i poleceniami Inżyniera. 

Przy wykonywaniu zakładania punktów pomiarowo kontrolnych należy przestrzegać Dz. U. 

Nr 63 „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 

ich usytuowanie”. 

 

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 robót 

Materiałami stosowanymi do zakładania punktów pomiarowo kontrolnych według zasad 

niniejszej ST są: 

– repery geodezyjne stalowe (punkty pomiarowe) osadzone w podporach i płycie, 

– świadki, 

- bądź inne materiały akceptowane przez 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, narzędzia i urządzenia, które nie gwarantują wymagań jakościowych 

robót, będą odrzucone przez Inżyniera i niedopuszczone do robót. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wyznaczania punktów pomiarowo kontrolnych należy stosować sprzęt: 

– teodolity, 

– niwelatory, 

– tyczki, 

– łaty, 

– taśmy 

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 ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, 

pkt 4. 

Dopuszczalny jest dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez Inżyniera, 

służący do przewozu geodetów, sprzętu geodezyjnego oraz materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

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

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę, zgodnie z 

obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Prace 

należy poprzedzić uzgodnieniami z UGiK. 

Ilość reperów powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową i powinna być nie 

mniejsza niż: 

a) przejazdy gospodarcze – po 3 sztuki na głowicach, z każdej strony przejazdu 

b) przepusty – po 1 sztuce na głowicach, z każdej strony przepustu 

c) na każdej z podpór obiektu mostowego – nie mniej niż 4 sztuki dla każdej podpory 

usytuowane na jej końcach po obu stronach oraz na ścianach i belkach skrzydełek dla 

przyczółków 

d) przęsła – po obu stronach: 

- nad podporami (zawsze) 

- w środku rozpiętości przęseł dłuższych niż 21 m 

e) w sąsiedztwie obiektu - 2 stałe znaki wysokościowe 

Usytuowanie reperów uzgodnić należy z Inwestorem. 

Należy odtworzyć istniejący reper wysokościowy na lewobrzeżnym skrzydle przyczółka od 

strony górnej wody. 

Ponadto Wykonawca umieści w pobliżu obiektu dwa stałe znaki wysokościowe (po 1 

z każdej strony obiektu) dowiązane do niwelacji państwowej. Czynności te wykona geodeta 

uprawniony na zlecenie Wykonawcy. Po wykonaniu powyższego Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi operat geodezyjny. 

Roboty wykonać zgodnie z §298.1-6 Rozporządzenia MTiGM z dnia 30.05.2000r. Dz. 

U. Nr 63 z dnia 3.08.2000r.Po zakończeniu robót należy repery uwzględnić w geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej opisując ich współrzędne i rzędne w układzie państwowym. 

Wytyczenie punktów pomiarowo kontrolnych należy wykonać przy wykorzystaniu sieci 

poligonizacji państwowej. 

Punkty wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością do 0,1 cm. 
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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. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z zakładaniem punktów pomiarowo-

kontrolnych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 

GUGiK. 

 

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 jest1szt. wykonania i odebrania punktu pomiarowo – kontrolnego (reperu). 

 

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, 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 uwzględnia: 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, prace pomiarowe, uzyskanie dokumentacji 

powykonawczej z naniesionymi punktami wysokościowymi (reperami), zakładanie punktu 

(reperu) potrzebnego do wykonywania okresowych pomiarów odkształceń,  założenie stałych 

znaków wysokościowych  dowiązanych do niwelacji państwowej, opracowanie dokumentacji 

inwentaryzującej punkty pomiarowo-kontrolne. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezjii 

Kartografii, Warszawa, 1979 

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 

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

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 

Dz. U. Nr 63 „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowani 
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M.29.30.01. UMOCNIENIE DNA I BRZEGÓW CIEKU. 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy 

wykonywaniu i odbiorze umocnienia dna i brzegów rzeki i obejmują: 

-  zdjęcie warstwy gruntu w korycie i na brzegach dla wykonania umocnienia  

   kamiennego, 

- wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym grubości 20 cm na geowłókninie(średnica  

   kamieni64-150 mm), 

- wykonanie umocnienia skarp rzeki materacami gabionowymi grubości 20 cm na  

  geowłókninie (wypełnienie materacy kamieniem łamanym wielkości 61-120 mm).  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne. 

Materac siatkowo-kamienny (materac gabionowy) – kosze z drutu stalowego ocynkowanego 

wypełnione kamieniem a wolne przestrzenie wypełnione kruszywem łamanym.  

Narzut kamienny – nasyp z kamieni, którego zadaniem jest umocnienie dna rzeki. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

 

2. MATERIAŁY 

 Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST DM-00.00.00 " Wymagania 

ogólne ": 

- narzut kamienny grubości 20 cm na geowłókninie(średnica kamieni 64-150 mm), 

- szpilki stalowe średnicy 8 mm ( stal S235) długości 80 cm w rozstawie 1szt/m
2
 (mocowanie  

  geowłókniny do podłoża, 

- kosze siatkowe grubości 20 cm z drutu ocynkowanego o grubości 3 mm (oczka mają  

  kształt sześciokątów), 

- kamień łamany wielkości 64-120 mm, (ścieralność do 35%, mrozoodporność do 30%,  

  nasiąkliwość do 2%) 

- klamry typu C. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST DM-00.00.00. " Wymagania ogólne ": 

- koparka, 

- koparko-ładowarka, 
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- żuraw samojezdny, 

- agregat prądotwórczy, 

- ubijaki mechaniczne, 

- wskazana zszywarka pneumatyczna 

 

Wybór sprzętu i narzędzi należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne warunki transportu podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania ogólne" 

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. 

Poszczególne kamienie narzutu należy układać pojedynczo na geowłókninie. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie kamienia ze środków transportowych. Szczególnie starannie 

należy układać dolna warstwę kamieni spoczywająca bezpośrednio na geowłókninie i 

zewnętrzne kamienie na styku z gabionami umocnienia skarp. 

Umocnienie gabionami należy rozpocząć od rozłożenia koszy z siatki stalowej 

ocynkowane j na geowłókninie zamocowanej do podłoża. Następnie należy ręcznie wypełnić 

kosze kamieniem a wolne przestrzenie w materacach wypełnić kruszywem łamanym o 

uziarnieniu większym od oczek koszy stalowych.   

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST DM-00.00.00. Wymagania 

ogólne. 

Wykonawca dostarczy stosowne świadectwa potwierdzające jakość użytych materiałów. 

Poprawność ułożenia warstwy narzutu kamiennego należy potwierdzić wpisem w dzienniku 

budowy. 

Kontrola koszy siatkowo-kamiennych polega na wizualnej ocenie równości podłużnej i 

poprzecznej. Należy sprawdzić ścisłość ułożenia kamieni względem siebie oraz uziarnienie 

(by najmniejszy rozmiar kamienia nie był mniejszy od oczka siatki.    

 

7. OBMIAR 

 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania 

ogólne. pkt. 7 

Jednostką obmiaru jest: 

m2 – powierzchnia geowłókniny, siatki drucianej, 

m – odległości i wymiary, 

m3 – kubatura kamienia,  

kg (t) – masa kamienia, siatki drucianej 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

 Ogólne zasady 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 dały wynik dodatni, Inspektor dokonuje wpisu o ich przyjęciu w 

Dzienniku Budowy. 
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Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 

niezgodne z wymaganiami norm i ST. 

Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą, ST i przedstawić je 

do ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

 Ogólną podstawę 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 zakresu robót wymienionych w 

p.1,3, prace pomiarowe, koszt, dostarczenie i wbudowanie materiałów, kontrolę wykonania 

robót, inne czynności niezbędne do wykonania umocnień.  

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

PN-EN 13383-1: 2003 Kamień do robót hydrotechnicznych,  

PN-B-11215 Materiały kamienne. Metody pomiaru cech geometrycznych i właściwości 

fizycznych wyrobów z kamienia. 

PN-B-11210 Materiały kamienne. Kamień łamany. 

PN-EN 12670 (EN 12670:2001) Kamień. Naturalny. Terminologia. 
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M.29.51.00. UMOCNIENIE SKARP I STOŻKÓW. 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy 

wykonywaniu i odbiorze umocnienia skarp i stożków przyczółków i obejmują: 

      -    uformowanie i zagęszczenie zasypki stożka, 

- wykonanie umocnienia stożków przyczółków z trylinki wklęsłej podsypce cem.-piask. 

1:4 gr. 10cm i geowłókninie polipropylenowej o gramaturze 500 g/m
2
  

       -   wykonanie żelbetowej ścianki oporowej umocnienia stożków z betonu C20/25,  

             stal B500SP na palikach sosnowych średnicy 120 mm impregnowanych, 

        -   wbudowanie rury z tworzywa sztucznego średnicy 60 cm pomiędzy mostami dla  

             odprowadzenia wody z rowów do rzeki   

 - wykonanie obramowania umocnienia stożków z obrzeży betonowych, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne. 

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

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

 

2. MATERIAŁY 

 Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-M.00.00.00 " Wymagania 

ogólne ". 

- beton – wg SST - M 1 WYTWORZENIE I WBUDOWANIE MIESZANKI 

BETONOWEJ C25/30 (B30) I PONIŻEJ 

- stal zbrojeniowa – wg SST - M2 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 

STALĄ A I ÷ A IIIN 

- trylinka wklęsła  

- obrzeże betonowe 6 cm, 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4. 

- Rura z tworzywa sztucznego średnicy 60 cm,   

-     geowłóknina polipropylenowa o gramaturze 500g/m
2
 

      -     pręty zbrojeniowe stalowe. 

        

 

3. SPRZĘT 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. " Wymagania ogólne ". 
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Do wykonania robót należy stosować ręczny sprzęt brukarski. 

Wybór sprzętu i narzędzi należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne warunki transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

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. 

Wykopy i zasypanie wykonać wg SST j.w. 

Ścianki oporowe na palikach drewnianych wykonać wg SST - M 1 WYTWORZENIE I 

WBUDOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ C25/30 (B30) I PONIŻEJ oraz SST - M2 

PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA STALĄ A I ÷ A III 

 Zagęszczenie podłoża gruntowego na nasypach i stożkach na głębokości 0,2 m ppt.  

Is = 0,98, poniżej Is = 0,96. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania 

ogólne. 

Ocenę prefabrykatów do wbudowania należy wykonać przed wbudowaniem. 

 Sprawdzenie polega na ocenie : 

- wskaźnika zagęszczenia gruntu z tolerancją + 2 % w stosunku do wymaganego, 

- dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite 

- równość - prześwit pod 4-m łatą < 1 cm 

 

7. OBMIAR 

 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania 

ogólne. pkt. 7 

 

Jednostką obmiaru jest: 

m2 - umocnienia skarp i stożków trylinką 

m - ustawienia krawężników obramowania umocnienia stożków 

m3 – wykonania z betonu ławy oporowej, oczepów i wykopów z zasypaniem 

kg – wykonanego i zmontowanego zbrojenia 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

 Ogólne zasady 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 dały wynik dodatni, Inspektor dokonuje wpisu o ich przyjęciu w 

Dzienniku Budowy. 

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami norm i ST. 

Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą, ST i przedstawić je 

do ponownego odbioru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

 Ogólną podstawę 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 zakresu robót wymienionych w 

p.1,3, prace pomiarowe, wykonanie wykopów i zasypanie, deskowanie i zabetonowanie ławy 

oporowej i oczepów, przygotowanie i montaż zbrojenia, uformowanie powierzchni skarp i 

stożków, ułożenie betonowej kostki brukowej na podsypce cem.- piask. umocnienia stożków i 

brzegów, ustawianie krawężnika betonowego na podsypce cem.- piask., wypełnienie spoin 

piaskiem na sucho, przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, uporządkowanie terenu 

robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 197-1:2002 Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

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

ocena przydatności wody 

10.2. Inne 

SST - M 1 WYTWORZENIE I WBUDOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ C25/30 (B30) 

I PONIŻEJ 

SST - M2 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA STALĄ A I ÷ A III 
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M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE. 

M.30.20.05. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI   

                     BETONOWYCH – ZAMKNIĘCIE  POWIERZCHNI  

                     O GRUBOŚCI WARSTWY 0,05 <d< 0,3 mm 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i 

odbiorze powłok ochronnych na powierzchniach betonowych i obejmują: 

- oczyszczenie powierzchni betonowych hydromonitoringiem 

- zabezpieczenie powierzchni beton. powłokami o grub. 0,05 ÷0,3 mm wodnymi emulsjami    

  żywic epoksydowych (EP) 

- wykonanie robót z rusztowań i pomostów . 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami i definicjami podanymi w ST 

D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” 

Powłoka ochronna - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub 

sproszkowanych  nanoszonych na odpowiednio przygotowaną powierzchnię za pomocą 

technik malarskich. 

Pole referencyjne - wybrany obszar konstrukcji, na której wykonywane są ostateczne 

ustalenia technologiczne pomiędzy Wykonawcą a Producentem materiałów; 

 

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 PW i 

poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

 

 Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne". 

Dla konstrukcji żelbetowych należy stosować powłoki z podwyższoną zdolnością pokrywania 

zarysowań obciążonych ruchem (pokrywających rysy o rozwartości do 0,3 mm). 

 

Grubość stosowanej powłoki powinna być zgodna z „Wytycznymi stosowania” dla danego 

materiału i nie mniejsza niż: 

0,3 mm przy nanoszeniu jednokrotnym, 

0,2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym. 
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Proponuje się nanoszenie dwukrotne. 

Podstawowe wymagania dla powłoki malarskiej: 

- redukcja nasiąkliwości powierzchniowej betonu (nasiąkliwość <2%) 

- nie stanowi oporu dla dyfuzji pary wodnej, 

- stanowi opór dla dyfuzji dwutlenku węgla (CO2) nie mniejszy niż 50 m oporu dyfuzji słupa  

  powietrza, 

- zwiększa odporność na działanie soli i mrozu, 

- nietoksyczność i nieszkodliwość dla środowiska naturalnego 

Wytrzymałość na odrywanie (wg PN-92/B-01814) od prawidłowo przygotowanego podłoża 

betonowego powinna spełniać wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra transportu i 

gospodarki morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

 

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania 

ogólne". 

 

Rusztowania uniwersalne zabezpieczone tkaninami oraz sprzęt i narzędzia wymienione w KT 

przez Producenta. 

Wybór sprzętu i narzędzi należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne warunki transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania 

ogólne". 

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych wykonać na przyczółkach i ustroju 

nośnym.. 

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonywać wg Kart Technicznych Producenta 

 

Przed przystąpieniem do robót antykorozyjnych należy: 

1. Wykonać montaż rusztowań i zabezpieczyć tkaninami. 

2. Uzgodnić z Zamawiającym kolorystykę powłok ochronnych zabezpieczenia  

    Antykorozyjnego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne". 

Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie: 

1. jakość materiału 

2. przygotowania podłoża 

3. pomiar grubości powłoki  

4. wytrzymałości na odrywanie (przyczepności powłoki do podłoża) wg AT IBDiM i 

KT Producenta  
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7. OBMIAR 

 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiaru jest: 

m2 - oczyszczenie powierzchni, naniesienie środka impregnującego, naniesienie powłok 

ochronnych 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-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 dały wynik dodatni, Inspektor dokonuje wpisu o ich przyjęciu w 

Dzienniku Budowy. 

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami norm i ST. 

 Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą, 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 wykonanie robót zgodne z PW, PZJ i ST 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 obejmuje: 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie zakresu robót 

wymienionych w p.1,3, zakup i dostarczenie materiałów, oczyszczenie powierzchni betonu, 

impregnacja powierzchni betonu, naniesienie powłok ochronnych, wykonanie wymaganych 

badań i pomiarów, oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje żelbetowe i 

betonowe. 

Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

10.2. Inne dokumenty 

Karty techniczne producenta 

 

 

 

 

 

  



 125 

 

M.30.52.00. NAWIERZCHNIA POLIMEROWO-EPOKSYDOWA NA KAPACH.  

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni chodników odpornego na ścieranie 

stanowiącego równocześnie nawierzchnię chodników. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Prace obejmują : 

 dostarczenie i przygotowanie materiałów do wytworzenia mieszanki, 

 wytworzenie mieszanki, 

 przygotowanie podłoża wraz z jego zagruntowaniem, 

 ułożenie nawierzchni, 

 wykonanie niezbędnych badań. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz z określeniami podanymi w ST D-M.00.00.00. 

Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych 

nanoszonych na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich. 

Wyprawa - ochronne warstwy na powierzchni betonowej nakładane na odpowiednio 

przygotowane podłoże betonowe techniką murarską lub natryskowo.  

Punkt rosy - temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci 

rosy przy określonej temperaturze powietrza i wilgotności. 

Atest - wykaz parametrów technicznych materiału, gwarantowanych przez producenta. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2.1.  Wymagania ogólne 

a) Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny 

posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. 

b) Przed zastosowaniem materiałów do zabezpieczania antykorozyjnego betonu odpornego 

na ścieranie, Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi numer partii towaru oraz 

aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta materiału. 

c) Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu odpornego na ścieranie można stosować tylko 

materiały o nie przeterminowanej przydatności do stosowania. 

 

2.2.2.  Wymagania szczegółowe 

a) Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego powinna wg PN-92/B-01814 

wynosić: 

 wartość średnia ≥1,5  MPa; 

 wartość minimalna  1,0  MPa. 

b) wskaźnik ograniczenia chłonności wody większy niż 95% wg procedur IBDiM 

c) wytrzymałość na odrywanie po badaniu mrozoodporności większa niż 1,2 Mpa wg 

procedur IBDiM. 

d)  ścieralność badana na tarczy Boehmego mniejsza niż 2.5 mm wg PN-B-04111:1984 

b) Grubość stosowanej powłoki lub wyprawy powinna być zgodna z „Wytycznymi 

stosowania” dla danego materiału i nie mniejsza niż  5 mm 

f) Mata z włókna szklanego szerokości 100mm układana pod nawierzchnią na styku między 

krawężnikiem i betonem chodnika. Można zastosować dowolny rodzaj maty szklanej o 

minimalnej gramaturze 150 g/m
2
. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt i narzędzia do prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny 

zapewnić ciągłość prac i uzyskanie wymaganej jakości robót. 

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót należy do Wykonawcy i podlega akceptacji 

przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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4.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu 

nie może powodować obniżenia ich jakości. 

Przewóz składników chemicznych i materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu 

powinien się odbywać w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Wykonanie nawierzchni ściśle wg wytycznych producenta i kart katalogowych zr 

szczególnym uwzględnieniem warunków atmosferycznych. 

Grubość nawierzchni – 5 mm.   

5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1.  Wymagania ogólne 

a) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie Projektu organizacji 

robót wraz z harmonogramem robót. 

b) Wykonawca winien uzyskać od producentów zastosowanych preparatów „Wytycznych 

stosowania” i zobowiązany jest do przestrzegania zasad prowadzenia robót podanych 

w tych Wytycznych. 

c) Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być 

nadzorowane przez pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia 

szkolenia w zakresie tych prac wydane przez instytuty branżowe lub zakłady naukowe 

w wyższych uczelniach. 

d) Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe polegające na usunięciu 

niezwiązanych części betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję 

betonu, a także na trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłożem betonowym. 

e) Wytrzymałość na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidłowo przygotowanego podłoża 

betonowego powinna wynosić: 

 wartość średnia   ≥1,5MPa; 

 wartość minimalna   1,0MPa. 

f) Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na 

każde 50m
2
 powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń 

wynosi 5 dla jednego obiektu.  

g) Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać 

wymagania zgodnie z "Wytycznymi stosowania" dla tego materiału, ale nie większa niż: 

 4 % dla materiałów stosowanych na suche podłoże; 

 matowo-wilgotne podłoże dla materiałów stosowanych na mokre podłoże. 

h) Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: 

 dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami 

syntetycznymi nie niższa niż + 5ºC, lecz nie wyższa niż + 25ºC; 
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 dla materiałów na bazie żywic syntetycznych nie niższa niż +8ºC 

(temperatura podłoża musi być równocześnie wyższa o 3ºC od punktu rosy) i nie wyższa 

niż +25ºC. 

i) Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych należy stosować 

mieszalnik wolnoobrotowy. 

j) Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodą hydrofobizacji lub impregnacji 

powierzchniowej nie powinny wykazywać zacieków, przebarwień i innych wad. 

k) Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury 

i innych wad. 

l) Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu 

należy chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, 

a także deszczem (chyba, że "Wytyczne stosowania" materiału stanowią inaczej) oraz 

spadkiem temperatury powietrza poniżej 5ºC i przegrzaniem powyżej 25ºC. 

5.2.2.  Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 

a) Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane 

w szczelnych pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach 

nie niższych niż +5ºC i wyższych niż +25ºC. 

b) Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz 

rozpuszczalników powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów 

toksycznych i łatwopalnych. 

c) Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie 

może powodować skażenia środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach 

i po myciu przyrządów roboczych nie wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady 

tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i poddać utylizacji. 

d) 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 DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

6.2.1.  Zasady ogólne 

a) Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót wynikających z ustaleń 

niniejszej Specyfikacji. 

b) Do obowiązków Inżyniera należy porównanie uzyskanych wyników badań 

z wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji. 

6.2.2.  Kontrola materiałów 

a) Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji Aprobaty 

Techniczne IBDiM i atesty materiałów. 

b) Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do 

stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

6.2.3.  Kontrola przygotowania podłoża 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża. 
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6.2.4.  Kontrola wykonanych robót 

Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji 

wyniki badań: 

 wytrzymałości podłoża na odrywanie metodą określoną "pull off", przy średnicy krążka 

próbnego Ø50mm (wg zasady 1 oznaczenie na 50m
2
, przy minimum 5 oznaczeniach wg 

PN-92/B-01814); 

 wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą określoną "pull 

off", przy średnicy krążka próbnego Ø50mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25m
2
, przy 

minimum 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814); 

 grubości wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą "pull 

off" – tolerancja wynosi od –0,5mm do +1mm 

 pomiar równości nawierzchni mierzona łatą o długości 2m – dopuszczalny prześwit pod 

łatą wynosi 1mm 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – jednolity, bez miejsc porowatych, łuszczących się i 

bez spękań. 

Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów 

w punkcie 2.2. Specyfikacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1m
2
 określonej grubości nawierzchni chodnika poliuretanowo-

epoksydowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiorowi podlegają: 

 roboty ulegające zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu 

(przygotowanie podłoża); 

 roboty po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy). 

Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy wykonania robót 

określonego rodzaju, zgodnie z zakresem podanym w Dokumentacjach Projektowych, 

wymaganiami zawartymi w Specyfikacji oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez 

Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót. 

Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w Dzienniku 

Budowy zakończenia wszystkich robót związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem 

powierzchni betonu i spełnienia wymagań określonych w Dokumentacjach Projektowych 

i niniejszej Specyfikacji. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; prace 

pomiarowe; zakup i dostarczenie materiałów, przygotowanie podłoża; wykonanie 

nawierzchni; oczyszczenie terenu robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok 

ochronnych 

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowane – pakowanie, przechowywanie transport. 

PN-87/C-89085 Żywice epoksydowe – metody badań. 

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 

Instrukcje producenta i świadectwo dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 

kominikacyjnym. 

Aprobaty IBDiM. 
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STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

 

SST - M 1. WYTWORZENIE I WBUDOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ C25/30  

                    (B30) I PONIŻEJ 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 dotyczą wykonania i odbioru mieszanek 

betonowych i obejmują: 

- wytwarzanie betonu 

- transport betonu, 

- badania mieszanki betonowej 

- układanie mieszanki betonowej 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1 Beton - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody 

oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku 

hydratacji cementu. 

1.4.2 Mieszanka betonowa - całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w 

stanie umożliwiającym zagęszczenie 

wybraną metodą. 

1.4.3 Beton stwardniały - beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien stopień 

wytrzymałości 

1.4.4 Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie 

przekraczającej 2600 kg/m3. 

1.4.5 Domieszka - składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach 

w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub 

stwardniałego betonu. 

1.4.6 Dodatek - drobnoziarnisty składnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych 

właściwości mieszanki betonowej  lub stwardniałego betonu. 

1.4.7 Kruszywo - ziarnisty materiał mineralny odpowiedni do stosowanego betonu. 

Kruszywa mogą być naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiału wcześniej 

użytego w obiekcie budowlanym. 

1.4.8 Cement (spoiwo hydrauliczne)- drobnozmielony materiał nieorganiczny, który po 

zmieszaniu z wodą daje zaczyn, wiążący i twardniejący w wyniku hydratacji oraz innych 

procesów, zachowujący po stwardnieniu wytrzymałość  oraz twardość także pod wodą. 

1.4.9 Efektywna zawartość wody - różnica między całkowitą zawartością a ilością 

zaabsorbowaną przez kruszywo 
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1.4.10 Współczynnik woda cement (w/c) - stosunek efektywnej zawartości masy wody do 

zawartości masy cementu w mieszance betonowej. 

1.4.11 Wytrzymałość charakterystyczna - wartość wytrzymałości, poniżej której może 

znaleźć się 5% populacji wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości 

betonu. 

1.4.12 Rusztowania mostowe - pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania 

projektowanego obiektu mostowego. 

Rusztowania dzieli się na: robocze, montażowe i niosące. 

1.4.13 Rusztowania robocze - rusztowania służące do przenoszenia ciężaru sprzętu i ludzi. 

1.4.14 Rusztowania montażowe - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od 

montowanej konstrukcji z gotowych elementów oraz ciężaru sprzętu i ludzi. 

1.4.15 Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i 

od konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego oraz od ciężaru sprzętu i 

ludzi, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności. 

1.4.16 Specyfikacja - końcowe zestawienie udokumentowanych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania lub składu betonu, podane Producentowi 

1.4.17 Ocena zgodności - systematyczne badania stopnia, w jakim wyrób spełnia 

wyspecyfikowane wymagania 

1.4.18 Klasy wytrzymałości betonu, określane (wg PN EN 206-1:2003) na podstawie 

wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie w 28 dniu dojrzewania na próbkach 

walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm (fck, cyl)lub na próbkach sześciennych o 

boku 150 mm (fck., cube) 

 

 
 

C8/10* pierwsza cyfra oznacza wytrzymałość na ściskanie na próbkach walcowych 150 mm 

druga cyfra oznacza wytrzymałość na ściskanie na próbkach sześciennych 150x150 mm 

 

UWAGA: W przypadkach specjalnych, można przyjmować poziomy wytrzymałości 

pośredni względem podanych  w tablicy 7 o ile jest to dopuszczone przez odpowiednią 

normę dotyczącą projektowania 

(zgodnie z PN EN 206-1:2003) 
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM 00.00.00. Wymagania ogólne. 

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

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

Poniższe wymagania oparto na polskich normach: PN-S-I0040:1999 i PN-EN 206-1:2003 

(będącej tłumaczeniem europejskiej normy EN 206-1:2000) lub na polskiej normie PN-B/88-

06250 (wycofanej). 

W przypadku zastąpienia PN normami PN-EN badania materiałów do produkcji betonu oraz 

wykonanego betonu należy przeprowadzać zgodnie z normami PN-EN. 

Dopuszcza się na żądanie Inspektora wykonanie badań zgodnie z wycofanymi PN. 

 

UWAGA: Poniższa specyfikacja ma charakter ogólny i dotyczy całości robót 

betonowych. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM 00.00.00. Wymagania ogólne 

 

A) BETON C25/30 (B30) 

 

2.1. Cement 

Stosować cement portlandzki CEM I 42,5 R 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-

1:2002. 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. 

Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania 

mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na polecenie Inspektora. Obowiązkiem 

Inspektora jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje podejrzenie 

obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 

Kontrola cementu winna obejmować: 

- oznaczenie wytrzymałości 

- oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości 

 

 

2.2. Kruszywo 

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 12620:2004 

(Kruszywa do betonu). Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie 

zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani 

rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. 

Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane 

badania mineralogiczne, o braku obecności 

form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w 

stosunku do alkaloidów zawartych  w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 

 

2.3. Kruszywo grube 

Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub 

bazaltowe o wymiarze ziarna do 16 mm. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

 

- zawartość pyłów mineralnych 1 % 

- zawartość ziarn nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20 % 

- nasiąkliwość do 1.2 % 
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- mrozoodporność wg. metody bezpośredniej do 2 % 

- mrozoodporność wg. zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10 % 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona nie wywołująca zwiększenia wymiarów 

liniowych ponad 0,1 % 

- zawartość zanieczyszczeń obcych do 0,25 % 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu” 

dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10 % 

mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. 

W kruszywie grubym, tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca 

się, aby zawartość podziarna nie przekraczała 5 %, a nadziarna 10 %. 

Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym 

obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego 

- oznaczenie zawartości ziarn nieforemnych 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 

- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników 

badań pełnych oraz okresowo badania  specjalne dotyczące reaktywności alkalicznej. 

 

2.4. Kruszywo drobne 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia 

kopalnianego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 

- do 0,25 mm > 14÷19 %, 

- do 0,5 mm> 33 do 48 % 

- do 1,00 mm > 57÷76 % 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych do 1,5 % 

- reaktywność alkaliczna z cementem nie wywołuje zwiększenia wymiarów ponad 0,1 % 

- zawartość związków siarki do 0,2 % 

- zawartość zanieczyszczeń obcych do 0,25 % 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej 

dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 

 

2.5. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności 

betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Maksymalny wymiar ziaren kruszywa 

powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części konstrukcji przy uwzględnieniu 

urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny. 
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Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 

 
 

2.6. Woda 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 

1008:2004. Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze 

zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. 

Część wody zarobowej jest potrzebna do wiązania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie 

związana w betonie. 

Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo-wodny w/c = 0,2¸0,25. 

Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej 

wytrzymałości 

i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w 

kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c = 0,4. 

2.7. Dodatki i domieszki do betonu 

Dodatki i domieszki do betonu stosować wg PN-EN 934-2:2002 

Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy opracowywaniu recepty 

mieszanki betonowej. 

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM 00.00.00. Wymagania ogólne 

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane 

oględzinom Inspektora. 

Instalacje te powinny być typu automatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, 

cementu, wody i dodatków. 

Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi nawilgoć 

atmosferyczną. Wagi do dozowania  cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na 

dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok. 

Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. 

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o 

wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość 

mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie w nim, wszystkich składników 

ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM 00.00.00. Wymagania ogólne 
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Mieszanka betonowa powinna być transportowana w mieszalnikach samochodowych (tzw. 

gruszkach), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15o C 

 

 

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20o C 

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30o C 

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. 

Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych 

pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej 

do podawania mieszanek plastycznych. 

Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie 

środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM 00.00.00. Wymagania ogólne 

 

5.1. Wytwarzanie betonu 

Wytwarzanie betonu wg receptury wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej 

przez Laboratorium Drogowe GDDKiA oraz przez Inspektora po przedłożeniu wyników 

badań próbek z receptury na: ściskanie, nasiąkliwość 4%, wodoprzepuszczalność W-8, 

mrozoodporność F150. 

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni automatycznej w której: 

- dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. 

- dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności. 

- dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. 

Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę 

odpowiadającą warunkom jednorodności,  o których była mowa powyżej. Zarób powinien 

być jednorodny, posiadać jednolitą spójność, by w czasie transportu i innych operacji nie 

wystąpiło oddzielanie poszczególnych składników. 

Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 

zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonowej lub na jej powierzchni. Urabialność 

nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze 

mieszanki. Inspektor może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, 

plastyfikatorów i upłynniaczy, nawet jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w PT. 

Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie 

poniżej 0o C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inspektor wyda każdorazowo 

dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 

dojrzewającej w warunkach naturalnych ( przy średniej temperaturze dobowej >10O C ), 

średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się 

równe wartościom 1,3 RbG . 

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

odpowietrzanie, dojrzewa nie w warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględniać  

wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne parametry betonu. Wartość stosunku C/W nie 

może być mniejsza niż 2 (stosunek W/C nie większy niż 0,5). 

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza 

się badanie konsystencji  plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie, powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości. 
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Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać 

następujących zasad: 

- Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki 

jak w mieszance 

kruszywa o najmniejszej jamistości. 

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

zapewniać niezbędną urabialność 

przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekraczać: 

- 42% przy kruszywie grubym do 16,0 mm 

- 37% przy kruszywie grubym do 31,5 mm 

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego 

mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na 

podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika 

C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie – wykonanych z 

materiałów dostarczonych na budowie do stosowania. 

Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. 

Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 

- 400 kg/m3 dla B 25 i B 30 

- 450 kg/m3 dla B 35 i wyżej 

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

Inspektora 

 

5.2. Układanie mieszanki betonowej 

 

5.2.1. Zalecenia ogólne 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością. 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i 

akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. 

Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inspektora i 

po dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika Budowy. 

 

5.2.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów 

Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez 

Inspektora. 

Przy betonowaniu należy zachować następujące warunki: 

- Przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym 

- Przed betonowaniem sprawdzić: 

- ilość, rozstaw i średnice prętów zbrojeniowych 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania, 

- wymaganą grubość otuliny podaną w PW, 

- sztywność deskowania i osadzenie rurek PVC w deskowaniu dla ściągów 

- Betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach > + 5o C, 

- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. 

 

- Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o ø 

30÷60 mm 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5¸8 

cm w warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20¸30 

sek, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 



 138 

 

- Kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R ( R - 

promień skutecznego działania wibratora ). Odległość ta zwykle wynosi 0,35¸0,70 m. 

Elementy form deskowania powinny być zastabilizowane poprzez zastosowanie prętów 

stalowych wewnątrz rurek z PVC koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Na krawędziach 

i w narożach stosować listwy trójkątne. 

Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem 

maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Zabrania się 

wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzania jej przy pomocy wibratorów. Kolejne 

betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie 

betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni 

betonu poprzedniego. 

Projekt deskowań opracowuje wykonawca robót we własnym zakresie. Projekt akceptuje 

Inspektor. 

 

5.3. Pielęgnacja i rozdeskowanie betonu dojrzewającego normalnie. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. 

Przy temperaturze otoczenia > 5o C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 

dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. 

Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia 15° C dla betonów z cementów 

portlandzkich dojrzewających w sposób normalny można rozbiórkę deskowań wykonać po 

1÷2 dni. 

Roboty rozbiórkowe przy deskowaniach powinny być prowadzone z zachowaniem 

szczególnych środków ostrożności. 

 

B) BETON NIEKONSTRUKCYJNY C8/10÷C20/25 (B10 ¸ B25) 
 

MATERIAŁY 

 

Cement 

Jak pkt. 2.1. 

 

Kruszywo 

Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać 

składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych, 

siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. 

Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane 

badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i 

wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaloidów zawartych w cemencie, 

wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien 

być mniejszy od: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania 

Kruszywo powinno odpowiadać następującym wymaganiom: 

- zawartość pyłów mineralnych 1 % 

- zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20 % 

 

 



 139 

 

- mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2 % 

- reaktywność alkaliczna z cementem nie wywołująca zwiększenia wymiarów 

liniowych ponad 0,1 % 

- zawartość zanieczyszczeń obcych do 0,25 %żwir powinien spełniać wymagania 

normy w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10 % 

mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. 

Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym 

obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego 

- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 

- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników 

badań pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności 

alkalicznej. 

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÷19 %, 

- do 0,5 mm 33 do 48 % 

- do 1,00 mm → 57÷76 % 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych do 1,5 % 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona nie wywołująca zwiększenia wymiarów 

liniowych ponad 0,1 % 

- zawartość związków siarki do 0,2 % 

- zawartość zanieczyszczeń obcych do 0,25 % 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej 

dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań 

pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

 

Woda 

Jak pkt. 2.6. 

 

SPRZĘT 
Jak pkt. 3 

 

TRANSPORT 

Jak pkt. 4 

 

WYKONANIE ROBÓT 

Wytwarzanie betonu 

Jak pkt. 5.1 

Dopuszcza się maksymalne ilości cementu: 

- 270 kg/m3 dla betonu klasy poniżej B 25 

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

Inspektora 
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Układanie mieszanki betonowej 

Jak pkt. 5.2 

 

Pielęgnacja i rozdeskowanie betonu dojrzewającego normalnie. 

Jak pkt. 5.3 

 

Przerwy w betonowaniu 

Nie przewiduje się. 

Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że powierzchnia, na której 

występują jest nie większa niż 0,5% powierzchni betonu wyrównawczego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM 00.00.00. Wymagania ogólne 

 

6.1. Wymagane właściwości betonu 

6.1.1. Zalecenia do projektowania betonów wysokiej wytrzymałości 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-91/S-10042 pkt. 3.2. wymaga się 

stosowania dla konstrukcji mostowych betonu co najmniej klasy: 

- C25/30 (B30) w odniesieniu do podpór i ścian oporowych, przęseł, do płytkich tuneli i do 

prefabrykowanych 

elementów żelbetowych. 

- C30/37 (B37) w odniesieniu do elementów i konstrukcji z betonu sprężonego. 

Przy projektowaniu betonu należy opierać się na podstawowych wzorach wytrzymałości, 

(wzór Bolomey’a), szczelności  i wodożądności cementu i kruszywa. 

Składniki do betonów wysokiej wytrzymałości muszą być specjalnej jakości. Wytrzymałość 

skały, z której pochodzi kruszywo powinno być co najmniej dwukrotnie wyższa od 

wytrzymałości betonu. 

Marka cementu powinna być przyjęta wg. pkt. 2.1. Do betonu stosować płukane kruszywo 

łamane marki 30 i piasek drobnoziarnisty możliwie bez frakcji 0¸0,125 mm. Szczególnie 

korzystne są kruszywa o uziarnieniu nieciągłym. 

6.1.2. Jakość betonu 

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość 

materiałów i mieszanek betonowych opracowanych przez Wytwórnię betonu włącznie z  

 

wynikami badań na wytrzymałość, wodoszczelność, nasiąkliwość, mrozoodporność i 

przedkładając je do oceny Inspektorowi oraz określając w PZJ sposób wytwarzania betonu, 

transportu, betonowania i pielęgnacji betonu. 

6.1.3. Wytrzymałość i trwałość betonu 

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, 

powinny być pobrane 2 serie próbek. 

Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego elementu obiektu, dla każdej klasy 

betonu zaznaczonej w PW. 

Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być 

wyposażone w tabliczki z podpisami Inspektora nadzoru i Kierownika robót, gwarantującymi 

ich autentyczność. 

 

Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach przez jedną dobę w formach. 

Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte za podstawę 

rozliczania robót pod warunkiem, że wartość  wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania dla każdego elementu obiektu i rodzaju betonu odpowiadać będzie klasie betonu 

nie niższej niż wskazana w PW. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników 
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powinny być poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym, próbki drugiej 

serii w ilości 20% próbek 

W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego elementu obiektu 

i rodzaju betonu pierwszej serii  próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie 

betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach PW, należy wszystkie 

próbki drugiej serii poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym, niezależnie od tego do 

jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inspektor może 

zgodnie ze swoimi uprawnieniami 

wstrzymać betonowanie, a Wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do 

jakichkolwiek odszkodowań. 

Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium urzędowym otrzyma się wartość 

wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, odpowiadającą klasie betonu nie 

niższej niż wskazana w PW, a wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. 

Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach niższą 

od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w PW, Wykonawca będzie 

zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do 

wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez Wykonawcę muszą być formalnie 

zaakceptowane przez Inspektora w uzgodnieniu z Projektantem. Wszystkie koszty badań 

laboratoryjnych obciążają Wykonawcę. 

Próba trwałości jest wykonywana przez podanie próbek 100 cykli zamrażania i 

rozmrażania. 

Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach: 

- Zmniejszenie modułu sprężystości 20% 

- Utrata masy 2% 

- Rozszerzalność liniowa 2% 

 

6.2. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

 

6.2.1. Zakres kontroli 
Inspektor ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna za stosowne próbek 

materiałów lub betonu celem poddania badaniom laboratoryjnym. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej: 

- konsystencja mieszanki betonowej. 

- zawartość powietrza w mieszance betonowej. 

- wytrzymałość betonu na ściskanie. 

- nasiąkliwość betonu. 

 

- odporność na działanie mrozu. 

- przepuszczalność wody przez beton 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli badań betonu, zawierającego m. 

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

określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor 

może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie dojrzałym, za pomocą metod 

nieniszczącym (badania sklerometryczne, za pomocą ultradźwięków lub pomiaru oporności). 

 

6.2.2. Sprawdzenia 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. 

Różnice pomiędzy przyjętą, a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny 

przekroczyć: 

- 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be. 

- 1 cm - wg. metody stożka opadowego przy konsystencji plastycznej. 
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Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez 

zmianę zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku C/W, 

ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 

 

6.2.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 

ciśnieniową podczas projektowania jej składu. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową nie powinna 

przekraczać: 

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających i przedziałów wartości 

podanych w tabeli 

 

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie 

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

próbki o liczbie określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 

- 3 próbki na 25 zarobów 

- 3 próbki na 10 m3 

lub inna ilość ustalona w trakcie budowy przez technologa i zatwierdzona przez Inspektora 

 

6.2.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 

betonowej, oraz na próbkach pobranych 1 raz na 20 m3 betonu lub inna ilość ustalona w 

trakcie budowy przez technologa i zatwierdzona przez Inspektora 

Wymagany stopień nasiąkliwości betonu 4÷5% 

 

6.2.6. Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 

betonowej, oraz na próbkach pobranych 1 raz na 20 m3 betonu lub inna ilość ustalona w 

trakcie budowy przez technologa i zatwierdzona przez Inspektora. 

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F 150 

 

6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 

betonowej, oraz na próbkach pobranych  1 raz na 20 m3 betonu lub inna ilość ustalona w 

trakcie budowy przez technologa i zatwierdzona przez Inspektora. 

Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 

 

6.2.8. Dokumentacja badań 

Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 

laboratoryjnych (przez własne laboratorium lub na zlecenie), przewidzianych niniejszą ST 

oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

 

6.3. Badania konstrukcji betonowych 

6.3.1. Badania w czasie budowy 
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6.3.2. Badania po zakończeniu budowy 

Badania po zakończeniu budowy obejmują: 

- sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie 

pomiarów na zgodność 

z PW w zakresie podstawowych rzędnych oraz położenia osi obiektu. 

- długości całego obiektu. 

 

Tolerancje wykonania deskowań: 

- rzędne głowic + 1 cm 

- przekroje poprzeczne elementów deskowania + 4% 

- nierówności powierzchni deskowania ± 4 mm 

- przesunięcie płaszczyzny deskowania ± 2% wymiaru elementu 

Stwierdzenie podczas odbioru zgodności wykonanych konstrukcji deskowań z 

wymaganiami nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ujawnione w późniejszym 

okresie usterki. 

 

Równość powierzchni betonu i tolerancje wykonania 

- nie dopuszcza się pęknięć elementów konstrukcyjnych, 

- rysy skurczowe powierzchniowe dopuszcza się pod warunkiem zachowania otulenia 

zbrojenia, 

- pustki, raki i wykruszyny mogą pozostać w konstrukcji pod warunkiem, że występują na 

powierzchni nie większej niż 0,5% i zachowana jest wymagana otulina zbrojenia. 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla elementów dla ustroju niosącego: 

- długość przepustu ± 3 cm, 

- odchylenie osi podłużnej w planie ± 3 cm, 

- skos obiektu ± 2o 

 

- grubość płyty dennej ± 0,5 cm, 

- równość powierzchni betonu ± 0,5 cm, 

- rzędne konstrukcji ± 1 cm, 

Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowego wykonania ww. 

elementów obciążają Wykonawcę. 
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7. OBMIAR 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST DM 00.00.00. Wymagania 

ogólne. 

Jednostką obmiaru jest: 

m3 wytworzonego i wbudowanego betonu w elementy konstrukcyjne 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST DM 00.00.00. Wymagania 

ogólne 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Wykonawca przedstawia 

w czasie odbioru komplet wyników badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych. Jeżeli 

wszystkie badania dały wynik dodatni, 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 oraz ST i przedstawić do ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM 00.00.00. Wymagania 

ogólne 

Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych robót zgodnych z PW, PZJ, Aprobatą 

Techniczną i ST 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 zakresu robót wymienionych w 

p.1,3, wytworzenie i ułożenie mieszanki betonowej w deskowaniu, zagęszczenie i pielęgnację 

betonu, wykonanie dróg dojazdowych na czas betonowania, przeprowadzenie wymaganych 

pomiarów i badań laboratoryjnych, oczyszczenie terenu po wykonanych robotach. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-06250:1988 Beton zwykły 

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania. 

PN-EN 197-1:2002 Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1:2005 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości 

 

 

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

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

PN-EN 1097-3:2000 Badania mech. i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 

nasypowej i jamistości 
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PN-EN 1097-6:2002 Badania mech. i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 

ziarn i nasiąkliwości 

 

 

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki beton. Pobieranie próbek 

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki beton. Badanie konsystencji metodą opadu stożka 

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki beton. Badanie konsystencji metodą Vebe 

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki beton. Badanie konsystencji metodą oznaczania 

stopnia zagęszczalności 

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą stolika 

rozpływowego 

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Gęstość 

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Badanie zawartości powietrza - Metody 

ciśnieniowe 

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek 

do badania i form 

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych 

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 

PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

próbek do badania 

PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Gęstość betonu 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. 

Metoda przesiewania 

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, 

zgodność, znakowanie i etykietowanie 

PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i 

prefabrykowanych wyrobach 

betonowych 
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SST - M2. PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA STALĄ A I ÷ A IIIN 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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, mają zastosowanie przy 

przygotowywaniu, wykonywaniu i montażu zbrojenia oraz odbioru robót i obejmują: 

- czyszczenie prętów i prostowanie prętów, 

- cięcie prętów zbrojeniowych, 

- odgięcia prętów, haki, 

- łączenie i skrzyżowania prętów 

- montaż zbrojenia 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o 

średnicy od 6 do 40 mm. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 

oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM .00.00.00. Wymagania 

ogólne 

 

2.1. Stal zbrojeniowa 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-89/H-

84023/06. 

Zastosowana inna stal zbrojeniowa powinna posiadać Aprobatę Techniczną . 

 

2.2. Asortyment stali 

Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki 

stali: 

- ( A IIIN ) np.: B500SP, 

- ( A I ) np.: St235S-b 

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. Wymagania ogólne 
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Prace zbrojarskie winny być wykonywane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi 

wyposażenie zbrojarni. 

Wybór sprzętu i narzędzi należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. 

 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. Wymagania 

ogólne 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie zbrojenia powinny odbywać się tak, aby 

zachować ich dobry stan techniczny. 

Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. 

Wymagania ogólne 

 

5.1. Czyszczenie prętów 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 

przekraczającym wymagania podane w pkt. 5.5.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. 

Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 

preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami stalowymi ręcznie, 

mechanicznie lub poprzez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 

przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą, można zmyć strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inspektora 

 

5.2. Prostowanie prętów 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. 

W przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

 

5.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału, 

wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 10 

mm. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od 

wielkości i ilości odgięć 
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Wydłużenie prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt 

 

 
 

 

5.4. Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice odgięcia i zagięcia prętów do wg PN-91/S-10042 

 

 
 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć 

spoinę wynosi 10d. Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d<12 

mm. Pręty o średnicy d >12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

 

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie 

haka, powinna być nie mniejsza niż: 

- 5d dla stali klasy A-I 

- 10d dla stali klasy A-II, A-IIIN 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciom ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia 

równą co najmniej 20 d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 

podane dla haków. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 

5.5. Montaż zbrojenia 
 

5.5.1. Wymagania ogólne 
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Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną. 

Wymaga się następujących klas stali: 

- A-0 - dla elementów drugorzędnych, nie konstrukcyjnych 

- A-I i A-II, A-IIIN dla elementów nośnych. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i 

względem deskowania nie może ulec zmianie. 

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się 

rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 

chemicznymi, zabrudzonej farbami zabłoconej i oblodzonej stali, która była wystawiona na 

działanie słonej wody. Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający 

bezpośrednio przed betonowaniem. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w 

Dokumentacji Projektowej oraz zastosowanie innego gatunku stali: zmiany te wymagają 

zgody pisemnej Inspektora. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 

elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

- 0,07 m dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych 

- 0,055 m dla strzemion fundamentów i podpór masywnych 

- 0,05 m dla prętów głównych lekkich podpór i pali 

- 0,03 m dla zbrojenia głównego dźwigarów 

- 0,025m dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 

wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym 

szkielecie zbrojeniowym. 

 

5.5.2. Montaż zbrojenia 

5.5.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 

Zaleca się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

- nakładkowe spoiny jednostronne i dwustronne - łukiem elektrycznym 

- zakładowe spoiny jednostronne i dwustronne - łukiem elektrycznym 

W połączeniach zakładkowych ze spoina jednostronną należy przyjmować: ls = 10d    

ze spoiną dwustronną ls = 5d 

5.5.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, 

prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. 

5.5.2.3. Skrzyżowania prętów 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 

słupkami dystansowymi. 

Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 

mm. 

Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia 

belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady jakości robót podano w ST DM 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia 

podaje poniżej tabela. 

Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3 % 

- różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać + 3 mm 
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- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 20 mm 

 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia 

 
 

 

7. OBMIAR 

 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST DM 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiaru jest: 

kg wytworzonego i zmontowanego zbrojenia 

Do obliczenia ilości przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia. 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 PW. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w ST DM. 00.00.00. Wymagania 

ogólne. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Wykonawca przedstawia 

w czasie odbioru komplet wyników badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych. Jeżeli 

wszystkie badania dały wynik dodatni, 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 oraz ST i przedstawić do ponownego odbioru. 

 

9. PŁATNOŚĆ 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM -00.00.00. Wymagania ogólne 

Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych robót zgodnych z PW, PZJ, i ST 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. 
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Cena jednostkowa uwzględnia: 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; wykonanie zakresu robót wymienionych w 

p.1,3, zakup i dostarczenie stali zbrojeniowej, oczyszczenie, prostowanie, przycinanie i gięcie 

prętów zbrojeniowych, zakup i montaż przekładek dystansowych wg PW, łączenie prętów 

poprzez ich spawanie „na zakład” lub „styk” oraz montaż zbrojenia, wykonanie pomiarów i 

sprawdzeń, oczyszczenie terenu po wykonanych robotach. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania. 

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia 

ogólne 

PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty i 

walcówka żebrowana. 

PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Część 1 Drut żebrowany 

PN-H-93247-2:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Część 2 Zgrzewane siatki 

zbrojeniowe 
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SST M3.  KONSTRUKCJE  STALOWE. 
 

 

1. WSTĘP.  
 

11.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z przebudową mostu nad rzeką Tążyną w ciągu drogi powiatowej nr 2528C w miejscowości 

Opoki/Podgaj. 

 

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 OST. 

Ustalenia  zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, oraz 

kontroli ich jakości i jakości materiałów  związanych  z wykonaniem  i montażem stalowej 

części konstrukcji niosącej wiaduktu i obejmują następujący zakres robót: 

- wykonanie segmentów konstrukcji w wytwórni, 

- transport konstrukcji na miejsce docelowego wbudowania, 

- montaż i scalanie konstrukcji na miejscu wbudowania, 

 

2. MATERIAŁY.  
 

2.1. Akceptowanie  użytych materiałów.  
Akceptacja  zgłoszonych  w programach wytwarzania i montażu (pkt. 5.1.2. i 5.1.3.) 

dostawców materiałów nie oznacza akceptacji  materiałów. Wytwórca jest zobowiązany do 

dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii materiałów. Do budowy mostów 

stosować można wyłącznie materiały,  których dostawcy posiadają Świadectwa 

Dopuszczenia. (pkt. 1.3.).  

 

2.2. Stal konstrukcyjna.  

 

2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej.  

Do wytwarzania stalowych konstrukcji mostowych należy używać  stal  zgodnie z PN-

82/S-10052. Inne gatunki stali (np. pochodzące  z  importu) mogą być zastosowane przez 

Wytwórcę za  zgodą Inżyniera jeśli posiadają Świadectwa Dopuszczania IBDiM.  

 Przewiduje się zastosowanie na elementy konstrukcji niosącej wiaduktu stali stali 

S355J2. 

Wymagania materiałowe: 

- Minimalna temperatura łamania mierzona na próbkach z karbem ISO-V 

usytuowanym wzdłuż 

   kierunku walcowania 27[J] w temperaturze –20
o
C 

- Granica plastyczności winna wynosić: 

  - dla grubości do 16 mm 355 MPa 

  - dla grubości powyżej 16 mm 345 MPa 

- Stal powinna być uspokojona i normalizowana 

- Wymagany jest atest (3.1.B) uzupełniony kontrolą blach  

  pod kątem rozwarstwień 

- Stal powinna być kontrolowana na rozwarstwienie z wymaganiem klasy P6 wg  

   BN-84/0601-05 
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2.2.2. Tryb postępowania przy dostawach stali.  

Wyroby  ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia  konstrukcji mostowej 

muszą:  

1/ Być udokumentowane atestami hutniczymi. 

2/ Mieć  trwałe  cechowanie, 

3/ Mieć nabite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych   

przywieszek   ze   

    znakami  zgodnie  z PN-73/H-01102  

4/ Spełniać  wymagania  określone  w normach przedmiotowych:  

 - dla  blach  uniwersalnych  i  grubych  wg  PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-

92203,  

 - dla blach nieckowatych i cylindrycznych wg PN-81/H-92121,  

 - dla blach żeberkowych wg PN-73/H-92127,  

 - dla  walcówki, prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,  

 - dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401,  

 - dla kątowników nierównoramiennych wg PN-81/H-93402,  

 - dla ceowników PN-86/H-93403,  

 - dla teowników wg PN-55/H-93406, 

 - dla dwuteowników wg PN-86/H-93407,  

 - dla lin wg PN-68/M-80201,  

 - dla stali i staliwa do wyrobu łożysk wg PN-82/S-10052.  

 

2.3. Łączniki i materiały spawalnicze.  

Zamówienia  na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej 

konstrukcji mostowej u zaakceptowanych przez Inżyniera  wytwórców  tych  materiałów.  Na  

Wytwórcy  konstrukcji  ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowania 

atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej 

dotyczącej danego wyrobu lub materiału.  Atesty  muszą  być przedstawione wraz z dostawą  

każdej  partii  łączników i materiałów spawalniczych. Badania, które warunkują wystawianie 

atestów Wytwórca łączników lub  materiałów  spawalniczych przeprowadza na własny kosz.  

Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy konstrukcji powinny być  atestowane  w  

zakresie  ustalonym  przez Inżyniera na koszt  własny Wytwórcy konstrukcji. Spełnione 

muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:  

- dla nitów wg PN-82/S-10052,  

-    dla   śrub   pasowanych   PN-61/M-82331,  PN-66/M-82341, PN-66/M-9\82342, 

      PN-81/H-  84023,  

- dla nakrętek do śrub PN-86/M-82144,  

- dla  nakrętek  niskich  stosowanych jako przeciwnakrętka  PN-86/M-82153,  

- dla  podkładek  pod śruby PN-77/M-82002, PN-77/M-820003, PN-78/M-82005, 

      PN-78/M-82006, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 i    PN-79/M-82018,  

- dla śrub montażowych wg PN-85/M-82101,  

- dla śrub sprężających wg PN-83/M-82343,  

- dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433,  

- dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420,  

- dla topników do spawania łukiem krytym wg PN-73/M-69355,  

- dla topników do spawania żużlowego wg PN-69356.  

Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według 

gwarancji dostawcy.  

Łączniki  powinny  być przechowywane w suchych wietrznych  pomieszczeniach z 

zapewnieniem ochrony przed korozją  i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne  

asortymenty. Materiały spawalnicze należy przechowywać  pod  podłogą  w  suchych,  

przewietrznych  i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze 

przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji mostowej powinny być 
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oddzielone od pozostałych.  

           

           

3. SPRZĘT.  
 

Wytwórca    konstrukcji    w   programie   wytwarzania (pkt.5.1.2.)  i  Wykonawca w 

programie montażu (pkt.5.1.3.) obowiązani  są  do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji 

wykazu  zasadniczego  sprzęt.  Inżynier  jest uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenie 

dźwigowe i zbiorniki ciśnieniowe  posiadają  ważne  świadectwa  wydane  przez Urząd 

Dozoru Technicznego (Warszawa ul. Szczęśliwicka 34).  

Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu 

sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać w obecności przedstawiciela 

Inżyniera.  

      

4. TRANSPORT.  
 

4.1. Transport  od dostawcy i składowanie stali konstrukcyjnej u Wytwórcy.  
 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze  stali  konstrukcyjnej  

powinny odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od 

substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymać  wilgoć.  Wyroby ze 

stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem 

na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali 

niezabezpieczonych przed opadami.  

Wyroby  ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania określonej  stalowej  

konstrukcji  mostowej powinny być oddzielone od pozostałych.  

Wyroby  ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy  zgodne z  PN-

73/-011102. Oznaczenia i cechy muszą być zachowane  w  całym  procesie wytwarzania 

konstrukcji. Przy dzieleniu  wyrobów  należy  przenieść  oznaczenia na części pozbawione 

oznaczeń.  

      

4.2. Transport na miejsce montażu.  

Wszystkie  elementy  konstrukcji  powinny  być  ładowane na środki transportu w ten 

sposób, aby mogły być transportowane i rozładowane bez powstania nadmiernych naprężeń, 

deformacji  lub  uszkodzeń.  Zalecane  jest transportowanie konstrukcji  w takich pozycjach w 

jakiej będzie eksploatowana.  

Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być:  

  - łączniki  sworzniowe - w  przypadku konstrukcji zespolonych,  

  - blachy  węzłowe  i  przewiązki - w przypadku konstrukcji kratownicowych,  

  - elementy  styków  montażowych - w  przypadku konstrukcji skrzynkowych, 

zespolonych itp., 

Ze względu na możliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji  należy  

odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na  czas  załadunku i transportu. Drobne elementy 

takie jak blachy  nakładkowe  czy  blachy stanowiące połączenia muszą być  jednoznacznie 

oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania  przy  pomocy  śrub  montażowych.  

Elementy drobnowymiarowe  takie  jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne blachy  

powinny  być  przewożone w zamkniętych pojemnikach.  

Dźwigary powinny być transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja  powinna  być  

zachowana we wszystkich fazach transportu  i  montażu  konstrukcji. W pewnych 

przypadkach mogą być one transportowane w innej pozycji jeśli będą odpowiednio 

zabezpieczone przez utratą stateczności i innymi uszkodzeniami.  Inżynier  w  razie potrzeby 

może żądać wykonania odpowiednich obliczeń. Sposób mocowania elementów musi 

wykluczyć  możliwość przemieszczenia. przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie 

transportu. Przewożone elementy powinny być załadowane w ten sposób, aby nie 

przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-69/K-02057  
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i PN-70/-02056.  

Przy  transporcie  drogowym  w  wypadku  przekroczenia któregokolwiek  z 

wymiarów skrajni lub dopuszczalnych ciężarów pojazdów  należy  uzyskać zgodę DODP i 

Zarządów Drogowych w miastach  prezydenckich,  przez  których  przechodzi  trasa 

przejazdu.  Konwój  przewożący  części ponadwymiarowej konstrukcji  powinny być 

oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący.  

W  przypadku spławiania skrzyniowych fragmentów konstrukcji należy  skontrolować  

ich szczelność a po wyłowieniu należy konstrukcję   starannie   oczyścić   i  zabezpieczyć  

antykorozyjnie.  

      

4.3. Odbiór konstrukcji po rozładunku.  
 Jeśli Inżynier zawarł oddzielne umowy na:  

       - wytworzenie konstrukcji,  

        - montaż konstrukcji na miejscu budowy,  

z  różnymi podmiotami gospodarczymi, wówczas Wykonawca montażu  musi  dokonać 

odbioru konstrukcji po rozładunku i naprawieniu  uszkodzeń powstałych po rozładunku i 

naprawieniu uszkodzeń powstałych w transporcie. Odbiór powinien być dokonany w 

obecności przedstawiciela Inżyniera i powinien być przez  Inżyniera  zaakceptowany. 

Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy przez siebie wytworzone, a  

także  wszystkie  elementy  stalowe, które będą użyte na miejscu budowy np. komplet śrub. Z 

dostawy wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone  

okresami  gwarancji. Przekazane powinny być dokumenty opisujące  zastosowanie podczas 

wytwarzania materiały, procesy  technologiczne  oraz  wyniki badań odbiorów zgodnie z pkt. 

5.2.2.7.  

      

4.4. Likwidacja uszkodzeń transportowych.  

 Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne  są  

kompletne i odpowiadają założonej w projekcie technicznym geometrii. Dopuszczalne 

odchyłki nie powinny  przekraczać  odchyłek  podanych w p. 2.4.2.8. i 2.8. PN-89/S-10050.  

Jeśli  usuwanie  odchyłek  i uszkodzeń Inżynier uzna za konieczność, to Wytwórca  

przedstawia Inżynierowi do akceptacji  projekt technologiczny i harmonogram usuwania 

odchyłek.  Inżynier może zastrzec, jakich prac nie można wykonać bez  obecności 

przedstawiciela Inżyniera. Koszt prac ponosi Wytwórca  konstrukcji, a do ich wykonania 

powinien przystąpić  tak  szybko, jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po 

zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela 

Inżyniera. Jeśli  po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia  lub inne 

uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany.  

      

5. WYKONANIE ROBÓT.  
 

5.1. Warunki ogólne.  

5.1.1. Wymagania  w  stosunku do Wytwórcy stalowych konstrukcji mostowych i 

Wykonawcy  

          montażu.   

Konstrukcje  stalowe  mostów  mogą być wytwarzane jedynie w wytwórniach  

zakwalifikowanych przez Komisję Kwalifikacyjną Ministerstwa Infrastruktury (d. 

Ministerstwa Transportu  i  Gos -podarki  Morskiej). Wytwórca konstrukcji  powinien razem 

z ofertą przetargową dostarczyć Inżynierowi  kopię  świadectwa  Komisji dla danej wytwórni. 

Wytwórca  nie może przenieść wytwarzania całości lub części konstrukcji do innej wytwórni 

bez zgody Inżyniera. Zatwierdzeni  przez  Inżyniera podwykonawcy Wytwórcy muszą 

również posiadać świadectwa Kom. MI  

Posiadanie świadectwa Komisji Kwalifikacyjnej MI obowiązuje  również  

przedsiębiorstwa  wykonujące montaż stalowej konstrukcji  mostowej, jeśli montowane 

przęsła mają rozpiętość  
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Lt > 21m, oraz bez względu na rozpiętość jeśli dla zmontowania przęsła konieczne jest 

wykonanie połączeń spawanych albo na śruby sprężające.   

 Termin ważności świadectwa i jego zakres muszą być zgodne z czasem  realizacji  i  

rodzajem  wytwarzanej lub montowanej  konstrukcji.  

      

5.1.2. Program wytwarzania konstrukcji w wytwórni.  

Rozpoczęcie  robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez  Inżyniera  

programu  robót. Program sporządzony jest przez  Wytwórcę.  Program powinien zawierać 

deklarację Wytwórcy  o szczególnym zapoznaniu się z projektem technicznym i Specyfikacji 

oraz:  

- harmonogram realizacji,  

- informacją o personelu kierowniczych i technicznych Wytwórcy,  

- informacją  o  obsadzie tych stanowisk  robotniczych, na których konieczne jest 

udokumentowanie kwalifikacji,  

- informacją o dostawcach materiałów,  

- informacją o podwykonawcach,  

- informacją  o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania,  

- projektem technologii spawania,  

- sposobem  przeprowadzenia badań wymaganych w Specyfikacjach,  

- innymi w informacjami żądanymi przez Inżyniera,  

- ewentualne zgłoszenie potrzeby uściśleń lub zmian w projekcie technicznym.  

Program robót musi uwzględnić spełnienie wszystkich ustaleń zawartych  w  Specyfikacji  

Szczegółowej,  jeżeli taka jest częścią umowy.  

Rysunki warsztatowe sporządza projektant konstrukcji stalowej na zlecenie Wytwórcy 

lub Wytwórca konstrukcji stalowej.  

      

5.1.3. Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy.  

Rozpoczęcie  robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez  Inżyniera 

programu montażu. Program sporządzony jest przez Wykonawcę montażu. Program powinien 

zawierać protokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy oraz:  

- harmonogram terminowy realizacji,  

- informację  o  personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy, 

- informację  o  obsadzie  tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest 

udokumentowanie kwalifikacji,  

- projekt montażu,  

- sprawdzenie  pracy statycznej konstrukcji, jeśli podczas montażu będzie ona podpierana w  

      innych punktach niż przewiduje to projekt techniczny,  

- projekt technologiczny wykonania pomostu żelbetowego,  

- informacje o podwykonawcach,  

- informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania,  

- projekt technologii spawania,  

- projekt  technologii  wykonania połączeń ciernych (jeśli występują),  

- sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji,  

- informacje  o  sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w 

obszarze prac  montażowych,  

- inne informacje żądane przez Inżyniera.  

Projekt  montażu konstrukcji stalowej powinien być wykonany lub akceptowany przez jej 

projektanta.  

      

5.1.4. Akceptowanie stosowanych technologii.  

Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie  w  

projekcie  technicznym,  lub zachodzi konieczność  zmiany technologii Wykonawca musi 

uzyskać akceptację Inżyniera.  
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5.1.5. Kontrola wykonywania robót.  

Inżynier  jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynności  kontrolnych,  

badawczych  i  odbiorów częściowych na czas których należy przerwać roboty. W zależności 

od wyniku badań Inżynier podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót.  

 

5.1.6. Dziennik wytwarzania konstrukcji i dziennik budowy.  

 Decyzje  Inżyniera są przekazywane wykonawcom poprzez wpisy w dziennikach:  

        - wytwarzania konstrukcji (w Wytwórni),  

        - budowy (w trakcie montażu).  

 

5.2. Wykonanie konstrukcji w wytwórni.  

 

5.2.1. Obróbka  elementów.  

 

5.2.1.1. Sprawdzenie wymiarów wyrobów ze stali konstrukcyjnej.  

Wytwarzanie  konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów  i  

prostoliniowości używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania 

mogą być użyte wyroby  w  których odchyłki wymiarów i kształtów nie przekraczają 

dopuszczalnych odchyłek wg PN-89/S-10050 pkt. 2.4.2.  

 

 

5.2.1.2. Cięcie elementów i obrabianie brzegów.  

Cięcie  elementów  i  obrabianie  brzegów  należy wykonywać zgodnie z ustaleniami 

projektu technicznego, ale tak by zachowane  były  wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. 

Cięcie elementów  można  wykonać dla stali St3M (St3WD) mechanicznie nożycami lub piłą 

albo dla wszystkich gatunków stali stosować cięcie  gazowe  (tlenowe)  automatyczne lub 

półautomatyczne a dla  elementów  pomocniczych  i drugorzędnych również ręczne. Brzegi  

po  cięciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań. Przy  cięciu  nożycami  podniesione 

brzegi powierzchni cięcia należy  wyrównać  na  odcinkach  wzajemnego przylegania z 

powierzchnią cięcia elementów sąsiednich.  

Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20mm z każdego brzegu. 

Ostre brzegi po cięciu należy wyrównać i stępić  przez  wyokrąglenie  promieniem r=2mm 

lub większym. Przy cięciu  tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi,   

które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły 

klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4 wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie 

cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i 

rozprysków materiału.  

Dokładność cięcia :  

 

Wymiary liniowe elementu       [m] 1 15 5 

Dopuszczalna odchyłka            [mm] 1 1,5 2 

 

Powyższe  dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy.  

 

5.2.1.3. Prostowanie i gięcie elementów.  

Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Inżyniera wykonać próbne użycie 

sprzętu przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Roboty mogą być kontynuowane 

jeśli pomierzone  po  próbnym  użyciu odchyłki nie przekroczą wartości podanych  w  PN-

98/S-100050 pkt. 2.4.2. Wystąpienie pęknięć po  prostowaniu  lub  gięciu powoduje 

odrzucenie wykonanych elementów. 

Podczas  gięcia  należy  przestrzegać  zaleceń PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.2.  

Prostowanie  i  gięcie  na zimno na prasach blach grubych i uniwersalnych,  

płaskowników i kształtowników dopuszcza się w  przypadkach, gdy promienie krzywizny r są 

nie mniejsze, a strzałki  ugięcia  f nie większe niż graniczne dopuszczalne wartości podane w 
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tabeli 1 z PN-89/S-10050.  

W  Tabl.1  podaje się wyciąg z w/w tabeli dla blach i płaskowników.  

Przy  prostowaniu i gięciu na zimno nie wolno stosować uderzeń, stosować należy siły 

statyczne.  

W  przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia  lub promienia 

krzywizny podanych w tab.1 prostowanie  i  gięcie elementów stalowych należy wykonać na 

gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie niższej niż 

750
o
C. Obszar nagrzewania materiału powinien  być 1,5 do 2 razy większy niż obszar 

prostowany lub odkształcany.  Kształtowniki  należy nagrzewać równomiernie na całym 

przekroju. Chłodzenie elementów powinno odbywać się w temperaturze otoczenia nie niższej 

+5
o
C, bez użycia wody.  

 

 

Tabl.1.  Największe wartości strzałek ugięcia f i najmniejszej wartości promieni krzywizny r  

                     dopuszczalne  przy gięciu i prostowaniu na zimno elementów stalowych. 

 

 Wskutek prostowania lub gięcia w elementach nie mogą wystąpić  pęknięcia lub rysy. 

Sposób ich ewentualnej naprawy winien  być  zaakceptowany  przez  Inspektora Nadzoru. W 

elementach  ze  stali o podwyższonej wytrzymałości (18G2A) nie powinny wystąpić również 

miejscowe zahartowania.  

      

Tabl.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych.  

 

 Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchyłki wymiaru (), [mm] 

Ponad Do Połączeniowego Swobodnego 

500 

1000 

2000 

4000 

8000 

16000 

32000 

1000 

2000 

4000 

8000 

16000 

32000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

1,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

15,0 

1/1000 wymiaru lecz nie 

więcej niż 50 

 

5.2.1.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych.  

Wymiary  liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność  nie została 
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podana w dokumentacji technicznej lub innych  normach,  powinny  być zawarte w 

granicach podanych w tabl.2 ,przy czym rozróżnia się:  

- wymiary połączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjnej zależne od innych wymiarów, 

podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie 

konstrukcji,  

- wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia.  

 

5.2.1.5. Dopuszczalne odchyłki prostości.  

Dopuszczalne  odchyłki  prostości elementów (prętów ściskanych,  pasów ściskanych) 

od podpory do podpory lub od węzła do  węzła  stężeń  wynoszą 1/1000 długości, lecz nie 

więcej  niż 10mm. Dla elementów rozciąganych odchyłki mogą być dwukrotnie większe.  

 

 

5.2.1.6. Dopuszczalne skręcenie przekroju.  

Dopuszczalne  skręcenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunięciem  

odpowiadających  sobie punktów przekroju) 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm.  

 

5.2.1.7. Dopuszczalne  odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego elementów  

konstrukcyjnych (poza stykami) podano w tablicy 3.  

 



 160 

Tabl.3.  Dopuszczalne  odchyłki  swobodne kształtu przekroju poprzecznego.  

 

5.2.1.8. Dopuszczalne odchyłki kształtu przekroju w obrębie styków.  

Styki  spawane należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne  przesunięcia  

stykających się elementów nie przekraczały 1mm.  

 

Rys.1. Swobodne  nie spawane  końce blach przy pasowaniu stykających się elementów. 
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Zaleca  się pozostawienie swobodnych, nie zaspawanych blach podczas 

pasowania stykających się elementów (dotyczy szczególnie  styków montażowych). Długość 

niepospawana winna wynosić  np.  po  600mm z każdej strony styku montażowego dla spoin 

łączących średnich dźwigara głównego z pasem dolnym i blachą pokładu, oraz 300mm dla 

połączeń żeber jezdni. Spoiny te powinny być następnie wykonane jako spoiny typu K lub 

1/2V,  po  wykonaniu  połączeń środnika i pasów stykających się elementów. Szczegółowe 

rozwiązania należy podać w technologii spawania. Rozwiązanie to pokazano na Rys.1.  

      
5.2.1.9. Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej.  

Dopuszczalne  załamanie  przy  spoinie czołowej powinno być nie  większe niż 2mm 

strzałki odchylenia po przyłożeniu liniału o długości 1m.  

 

5.2.1.10. Dopuszczalne odchyłki konstrukcji użebrowanych.  

Dopuszczalne  odchyłki  podano powyżej w punkcie dotyczącym dopuszczalnych 

odchyłek swobodnych przekroju. Wszystkie  elementy  konstrukcji użebrowanych należy 

sprawdzić  przez oględziny. Pomiary odchyłek w płytach użebrowanych  można  

przeprowadzić  wyrywkowo wg  

wskazań inspektora nadzoru, przy czym należy mierzyć co najmniej 10% elementów płyty 

(blachy, żebra, poprzecznice) w strefach ściskanych i 5%   w  strefach  rozciąganych.  Jeżeli  

mierzone  odchyłki mierzone wymagania mniejszej normy o więcej niż 10%, liczba 

mierzonych  elementów  powinna zostać zwiększona wg zaleceń inspektora nadzoru.  

 Jeżeli  w zwiększonej liczbie mierzonych elementów odchyłki przekroczą  10% tej 

liczby, należy je usunąć wg wskazówek w następnych punktach niniejszego ST.  

 

5.2.1.11. Usuwanie przekroczonych odchyłek.  

Przekroczenie  odchyłek nie jest jedynym kryterium ich usuwania.  Po  ustaleniu  

przez Inspektora Nadzoru wraz z Projektantem  konstrukcji (ewentualnie z udziałem 

rzeczoznawcy lub jednostki naukowo-badawczej), czy przekroczone odchyłki wpływają  na 

bezpieczeństwo, użytkowanie lub wygląd. Inwestor  podejmuje decyzję o ich pozostawieniu 

względnie usuwaniu.  

Przekroczenie dopuszczalnych odchyłek (ilościowe lub jakościowe) stanowi 

jednocześnie podstawę do obniżenia umówionej ceny za wykonaną konstrukcję, niezależnie 

od usunięcia wad.  

Wykaz  odchyłek,  ocena bezpieczeństwa, sposoby naprawy wad oraz  decyzja 

inwestora stanowią część dokumentacji odbioru wiaduktu.  

Przed  przystąpieniem  do  składania  konstrukcji  Inżynier przeprowadza  odbiór   

elementów w zakresie usunięcia gratu, oczyszczenia  i  oszlifowania  powierzchni  

przylegających i brzegów  stykowanych  z  zachowaniem wymagań PN-89/S-10050,  

PN-87/M-04251, PN-76/M-69774.  

      

5.2.1.12. Czyszczenie powierzchni i brzegów.  

Przed  przystąpieniem  do  składania  konstrukcji  Inżynier przeprowadza  odbiór  

elementów w zakresie usunięcia gradu, oczyszczenia  i  oszlifowania  powierzchni  

przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050, PN-87/M-

04251, PN-76/M-69774. 

5.2.2. Składanie konstrukcji.  

 

5.2.2.1. Spawanie.  

Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez 

Inżyniera projektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej 

konstrukcji.  

Osoby  kierujące  spawaniem  i  spawacze  powinni  posiadać uprawnienia państwowe 

uzyskane w systemie kwalifikacji kierowanym  przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. 

Wszystkie prace  spawalnicze można powierzyć jedynie wykwalifikowanym spawaczom,   
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posiadającym  aktualne uprawnienia. Niezależnie od  posiadanych  uprawnień  

zaleca  sprawdzenie  aktualnych umiejętności  spawaczy  poprzez  wykonania  próbnych 

złączy elektrodami  stosowanymi do spawania przemiotowej konstrukcji. (szczególnie 

dotyczy elektrod zasadowych).  

Każda spoina  powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybijanym  na  

obu końcach krótkich spoin w odległości 1015 mm od brzegu, a na długich spoinach w 

odległości co 1m. Należy prowadzić  dziennik  spawania. W dzienniku spawania powinny być  

odnotowane  wszelkie  odstępstwa od dokumentacji technicznej  i technologicznej jak 

również stwierdzenia usterek wykonawstwa.  Dziennik  spawania  powinien być prowadzony 

na bieżąco  i  tak  samo potwierdzony przez Inspektora Nadzoru (kontroli  jakości).  Za  

potwierdzenie  dziennika odpowiedzialny jest bezpośredni kierownik robót.  

Temperatura  otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości 

powinna być wyższa niż 0C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5C. 

Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy niezabezpieczeniu  

przed nim stanowisk roboczych i złączy spawania.  

W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgoć względna powietrza większa niż 

80%, mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/sek., temperatury powietrza niższe niż 

podane wyżej) należy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin 

należytej jakości.  

Powierzchnie  łączonych  elementów na szerokości nie mniejszej niż 15mm od rowka 

spoiny należy przed spawaniem oczyścić  ze  zgorzeliny,  rdzy,  farby,  tłuszczu  i innych 

zanieczyszczeń do czystego metalu.  

Ukosowanie brzegów elementów można wykonać ręcznie, mechanicznie  lub 

palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności.  

Wszystkie  spoiny czołowe powinny być podawane lub wykonane taką  technologią 

(np. przez zastosowanie odpowiednich podkładek),  aby  grań  była  jednolita i gładka. 

Dopuszczalna wielkość  podtopienia  lub wklęśnięcia grani w podtopinie wg PN_85/M69775  

wg  klasy wadliwości W1 dla złączy specjalnej jakości i W2 dla złączy normalnej jakości.  

Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo  stosować  inną  obróbkę 

mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe  zmniejszenie grubości elementu nie przekroczy 

3% tej grubości.  

Przygotowanie elementów  do wykonania spoin (przygotowanie brzegów,    rowków   

do   spawania)   należy   wykonać   wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, 

PN-74/M-69016, PN-65/M-69017, PN-88/M-69018.  

Do wykonania połączeń spawanych można używać wyłącznie materiałów   

spawalniczych  przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć 

zaświadczenie o jakości.  Do  wykonania spoin szczepnych należy stosować spoiwa w 

gatunku takim samym jak na warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniające.  

Opakowanie,  przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania  i  topników 

powinny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 

Suszenie  elektrod  i  topników  powinno  być  zgodne z zaleceniami  producenta.  

Wystąpienie  na powierzchni otuliny elektrod  tzw.  wykwitów białych kryształów świadczy o 

długotrwałym  przetrzymaniu  elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w 

rekcję chemiczną ze składnikami otuliny.  Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. 

Suszenie tych elektrod jest bezcelowe, a użycie ich zabronione.  

Do  żłobienia elektropowietrznego należy stosować elektrody grafitowo-węglowe  

miedziowane  w  gatunku ESW 252 lub inne zgodnie z normą PN-67/E-69000. Do żłobienia 

łukowego - stosować elektrody stalowe otulone ECI.  

Sprzęt spawalniczy powinien umożliwić wykonanie złączy spawanych  zgodnie  z 

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną.  Jego  stan  techniczny  powinien  

zapewnić utrzymanie  odpowiednich parametrów spawania, przy czym wahania  natężenia  i  

napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10%.  

Czołowe  spoiny pasów należy kończyć poza przekrojem samego pasa, używając do 

tego płytek wybiegowych. Płytki wybiegowe powinny  mieć tą samą grubość i kształt co  
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spawane pasy. Po przymocowaniu  płytek  (za  pomocą zacisków) spoiny 

powinny być  na  nie  wprowadzone na długość co najmniej 25mm. Przy usuwaniu  płytek  

wybiegowych należy przeprowadzić cięcie w odległości co najmniej 3mm od brzegu pasa, a 

następnie usunąć nadmiar przez obróbkę mechaniczną.  

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości  i odbiorowi. 

Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub w materiale w jej sąsiedztwie.  

Obrabiane  widoczne  powierzchnie  spoiny  nie powinny mieć wtrąceń  żużla,  pasm  

żużlowych lub zaklęśnięć. W spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna 

przekraczać 15% grubości spawanych elementów.  

Wady  spoin pachwinowych i czołowych wykrywalne przez oględziny spoin i 

makroskopowe nieniszczące badania określa się wg PN-75/M-69703.  

Wymaga  się  zachowania klasy wadliwości nie wyższej niż W2 wg PN-85/M-69775. 

Spoiny powinny być zbadane prześwietleniem zgodnie z planem prześwietleniem  zgodnie z 

planem prześwietleniem lub badań ultradźwiękowych  wg  PN-89/M-70055/02  podanym w 

projekcie technologii  spawania.  Na  radiogramie powinny być podane: jego numer, nazwa 

wytwórni oraz wskaźniki jakości obrazu wg PN-77/M-70001.  Na  konstrukcji  obok każdej 

spoiny powinno być  odbite jej oznaczenie zgodnie z oznaczeniami na planie prześwietleń  

lub badań ultradźwiękowych, a na okres prześwietlenia  spoiny należy na konstrukcji 

umieścić oznaczenie spoiny z podziałem spoin długich.  

Wszystkie  spoiny  czołowe należy prześwietlić na całej ich długości.    Na   podstawie   

radiogramów   wykonanych   wg PN-72/M-69770 oraz wad spoin określonych wg PN-65/M-

69703 i wykrytych  prześwietleniem wg PN-74/M-69771 należy określić klasę spoiny 

zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-85/M-69775. Klasa ta powinna być wpisana do protokołu 

badań spoin.  

Spoiny czołowe specjalnej jakości powinny odpowiadać klasie wadliwości  złącza  

R1,  a  normalnej  jakości klasie R2 wg PN-87/M-69772. Złącza za pomocą spoin czołowych 

powinny być zbadane na zginanie wg PN-88/M-69720. Złącza te należy również  zbadać  na  

udarność samej spoiny, strefy przejęcia i strefy ciepła materiału wg PN-88/M-69773.  

Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nieodpowiadające  wymaganiom 

należy usunąć w sposób niepowodujący uszkodzeń  konstrukcji lub powstania w niej 

dodatkowych naprężeń.  Powtórnie wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy  poddać  

ponownemu badaniu w pełnym zakresie łącznie z prześwietleniem.  

-  Przygotowanie brzegów i powierzchni elementów do spawania.                           

 Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące 

powierzchnie cięcia wg  PN-76/M-69774 nie  były  większe  niż  dla klasy 2-2-2-2, a przy 

głębokim przetopie  metalu  rodzimego  nie  większe  niż  dla  klasy 3-3-3-3.  

-  Powierzchnie przylegające.  

 Powierzchnie  pracujące  na  docisk  powinny być obrobione. Współczynnik   

chropowatości   Ra   tych   powierzchni   wg PN-87/M-04251 nie powinien być większy niż 

2,5cm.  

 Konstrukcja  powinna być podzielona na zespoły spawalnicze, których  wymiary 

ograniczają możliwością transportu. Należy dążyć,  by jak największa część spoin była 

wykonana automatycznie, a zwłaszcza spoiny łączące pasy ze środnikiem.  

Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050  pkt.  2.4.4.4. 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Każda 

spoina powinna  być oznaczona marką spawacza. Wykonawca obowiązany jest dokonać 

badania spoin i udostępnić je do kontroli. Badania  radiograficzne i ultradźwiękowe 

wykonywać mogą jedynie  laboratoria zaakceptowane przez Komisję Kwalifikacyjną 

MTiGM podczas przewodu kwalifikującego wytwórnię.  

Wytwórca  zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań  w postaci 

radiogramów i protokołów i przekazać ją podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. Inżynier  

uprawniony  jest do zarządzania dodatkowych badań stopiwa  i  złączy  spawanych  w  każdej  

fazie wytwarzania konstrukcji.  Badania potwierdzające jakość robót spawalniczych  

potwierdzić  należy  wg  PN-89/S-10050  pkt.3.2.8. i 3.2.9. 
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5.2.2.2. Usuwanie odkształceń konstrukcji po spawaniu.  

Każdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli 

pod względem zgodności kształtu geometrycznego  z projektem. Wszelkie odchyłki większe 

od dopuszczalnych  muszą  być  usunięte. Projekt technologiczny prostowania   konstrukcji,  

zgodny  z  punktami  2.4.1.2., 2.4.2.8., 2.6.8. i 2.8. normy PN-89/S-10050 ma być 

przygotowany  przez  Wytwórcę.  Projekt opisujący zakres robót i sposoby  technologiczne  

prostowania muszą zostać zatwierdzone przez Inżyniera.  

Operacja  usuwania  odkształceń  spawalniczych odbywać się powinna  w  obecności  

przedstawicie  Inżyniera  z  przestrzeganiem zaleceń PN-89/S-10050. Wystąpienie  pęknięć  

czy  innych  uszkodzeń w elemencie w trakcie  usuwania  lub  po usunięciu odkształceń 

spawalniczych  powoduje  jego  dyskwalifikację i odrzucenie danego elementu.  

       

5.2.2.3.  Przygotowanie połączeń nitowanych, na śruby pasowane i na śruby sprężające.  

Połączenia  z użyciem nitów i śrub przewidziane są do wykonania  na miejscu 

budowy.  

W wytwórni należy wykonać przygotowanie  powierzchni  przylegających i otworów na 

łączniki zgodnie z PN-89/S-10050  pkt 2.4.3.1.,  pkt 2.43.2..,  pkt 2.4.4.1., pkt 2.4.4.2., pkt 

2.4.4.3. Jeśli  w  połączeniach  na  nity  i śruby powierzchnie kontaktowe są duże (np. w 

blachownicach) w wytwórni należy wykonać  do  koniecznej  średnicy jedynie otwory do 

łączników tymczasowych  i montażowych. Podczas montażu w trakcie scalania  i  wymiany  

łączników tymczasowych na stałe dokonuje się  rozwiercenia tych otworów do ostatecznej 

średnicy. Pozostałe  otwory wykonuje się o średnicach 3-4mm mniejszych, by  rozwiercić  je 

do średnicy ostatecznej podczas scalania konstrukcji.  

W  przypadku, gdy rozmiary powierzchni kontaktowych są małe (np. przy łączeniach  

 elementów kratownic) otwory rozwierca się do ostatecznej średnicy w czasie próbnego 

montażu.  

Po  wykonaniu  w  wytwórni  otworów  należy  sporządzić dokumentację z ich 

opisem, celem przekazania Wykonawcy montażu.  

     

5.2.2.4. Wykonanie elementów dla montażu wstępnego transportu i montażu na miejscu 

budowy.  

Elementy, które nie pozostają na trwałe moście mogą być wykonane  według 

wymagań uzgodnionych jednorazowo między Wytwórcą a Inżynierem. Wymagania te nie 

muszą spełnić warunków zawartych w Specyfikacji Ogólnej.  

 

5.2.2.5. Próbny montaż stalowej konstrukcji mostowej.  

Zaleca się , aby wytwarzana stalowa konstrukcja mostowa była próbnie zmontowana 

przez Wytwórcę tej konstrukcji. Próbny  montaż wytworzonych elementów stalowej 

konstrukcji mostowej    należy   przeprowadzić   zgodnie   z   wymaganiami PN-89/S-10050 

pkt 2.4.4.5. i pkt 2.4.4.6.  

Do  próbnego montażu przystąpić po dokonaniu odbioru wytworzonych elementów 

stalowej konstrukcji mostowej przez Inżyniera  oraz  uzyskaniu  jego  akceptacji dla 

przewidywanych sposobów  przeprowadzenia  próbnego  montażu  i stosowanych 

technologii.  

W  razie, kiedy wykonanie w wytwórni montażu próbnego całej konstrukcji nie jest 

uzasadnione technicznie i ekonomicznie (np.  w przypadku dużych przęseł spawanych na 

miejscu budowy) Inżynier może dopuścić wykonanie montażu próbnego polegającego  na 

sprawdzeniu przez przyłożenie wymiarów przylegających do siebie zespołów spawalniczych. 

Należy sprawdzić czy jest zachowane wymagane podniesienie wykonawcze. Dopuszczalna 

odchyłka podniesienia wykonawczego wynosi 10% projektowanego,  pod warunkiem, że 

linia wygięcia wstępnego ma  płynny  przebieg (odchyłka różnić rzędnych w sąsiednich 

punktach nie powinna przekraczać 10% tej wartości).  

Wszystkie elementy należy oznaczyć w sposób trwały i wyraźny wg pisemnego  
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schematu oznaczeń i schemat ten załączyć do dokumentacji wykonawczej wiaduktu.  

O przeprowadzanym próbnym montażu należy każdorazowo pisemnie,  z wyprzedzeniem 

trzydniowym zawiadamiać Zamawiającego oraz Wykonawcę montażu docelowego na 

budowie.  

Na zakończenie próbnego montaż należy spisać protokół z jego przeprowadzenia, 

podając w nim wszelkie istotne dla konstrukcji dane, a w szczególności:  

- stwierdzenia  o  zgodności wykonanej konstrukcji z dokumentacją,  wraz  ze 

szczegółowym omówieniem odchyłek od wymiarów teoretycznych, 

- linię  podniesienia wykonawczego i odchyłki od linii teoretycznej,  

- znaki  pomiarowe  na  sąsiednich elementach konstrukcji, ich  oznakowanie  i  wymiary 

względem siebie w zmontowanej konstrukcji.  

      

5.2.2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłką.  

Elementy  konstrukcji muszą być przed wysyłkę zabezpieczone według Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej M.14.02.00. Wykonanie  czynności  związanych  z  

zabezpieczeniem,  tj.  przygotowania nawierzchni i nanoszenia powłok ochronnych powinno  

być  przewidziane w możliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji.  

Elementy wysyłkowe powinny być zabezpieczone przed przekroczeniem  naprężeń i 

utratą stateczności w czasie transportu z Wytwórni na miejsce wbudowania.  

      

5.2.2.7. Odbiór konstrukcji u Wytwórcy.  

Po  wykonaniu  montażu  próbnego  i  zabezpieczenia antykorozyjnego  Inżynier  

dokonuje odbioru konstrukcji zgodnie z PN-89/S-10050  pkt  2.8. Odbiór polega na 

komisyjnych oględzinach  konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań 

przewidzianych  w  programie wytwarzania konstrukcji. W komisji  odbierającej, której skład 

ustala Inżynier, powinien uczestniczyć  przedstawiciel  przedsiębiorstwa  montującego 

wiadukt. Wytwórca powinien przedstawić komisji:  

      - projekt techniczny i rysunki warsztatowe,         

      - dziennik wytwarzania,  

      - atesty użytych materiałów,  

      - świadectwa kontroli laboratoryjnej,  

      - protokóły odbiorów częściowych,  

      - protokół  z  próbnego montażu, a jeśli próbny montaż nie był  przewidywany, protokół z  

        pomiaru geometrii wytworzonej  konstrukcji,  

      - inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania.  

      

5.3. Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy.  

 

5.3.1. Składowanie konstrukcji na placu budowy.  

Obowiązkiem  Wykonawcy  montażu  jest  przygotowanie  placu składowego 

konstrukcji i udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać  rozładunku dostarczonej 

konstrukcji i usunąć ewentualne  uszkodzenia  powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu 

budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając kolejność 

poszczególnych faz montażu.  

Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją 

układać na podkładach drewnianych  lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). 

Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić.:  

      - jej stateczność i nieodkształcalność,  

      - dobra przewietrzenie elementów konstrukcyjnych,  

      - dobrą widoczność oznakowania elementów składowych,  

      - zabezpieczenie  przed  gromadzeniem  się  wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp.  

W miarę możliwości należy dążyć do tego aby dźwigary i belki  były  składowane  w pozycji 

pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w węzłach.  
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5.3.2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia.  

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca 

wbudowania w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowe przy 

pomocy dźwigów muszą być  podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20cm,  brak  przeszkód na drodze 

transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga).  

Wyznaczenie osi podłużnej wiaduktu i łożysk. Na podporach wiaduktu należy 

wyznaczyć w sposób trwały oś wiaduktu, osie dźwigarów głównych i osie łożysk. Osie  

łożysk należy wyznaczyć dla temperatury t0=10
o
C w odległościach  od  osi  środka łożysk 

stałych odpowiadających dokładnie  rozpiętościom  teoretycznym  przęseł wg projektu 

technicznego i rysunków warsztatowych.  

Przesunięcie łożysk względem osi podparcia całego wiaduktu nie powinny przekraczać 2mm 

(wzdłuż osi wiaduktu).  

Wszelkie uszkodzenie elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego  muszą  

być ocenione przez Inżyniera i w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym na 

koszt wykonawcy robót montażowych.  

      

5.3.3. Wykonanie połączeń tymczasowych.  

Konstrukcje  nitowane lub skręcane z użyciem śrub sprężających  muszą  być 

początkowe złożone za pomocą śrub montażowych  i sworzni. Liczba łączników 

tymczasowych (śrub montażowych  i sworzni) powinna być określona w projekcie montażu.  

Projekt musi również przewidywać kolejność wykonywania połączeń  tymczasowych  i  

kolejność ich zastępowania przez połączenia docelowe. Liczba łączników tymczasowych 

musi zapewnić  niezmienność  kształtu konstrukcji oraz jej bezpieczeństwo.  Jeśli 

Wykonawca chce zastosować liczbę łączników tymczasowych mniejszą niż 35% liczby nitów 

lub śrub każdego połączenia, to powinien uzyskać akceptację Inżyniera.  

 

 

Elementy  drugorzędne  ustroju  niosącego  takie jak: belki podłużne pomostu, 

stężenia poprzeczne, zwiatrowania, tężniki, słupki lub wieszaki drugorzędne itp. powinny być 

w czasie  montażu na rusztowaniach zamocowana za pomocą połączeń tymczasowych.  

Ostatecznie  połączenie konstrukcji za pomocą łączników docelowych  może być 

wykonane po ustawieniu przęsła na takich punktach  podparcia,  jakie  przewidziane  są  w 

fazie eksploatacji.  

Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg projektu  montażu  i  projektu 

technologii spawania zawierającego plan  spawania.  Spawane  styki montażowe mogą być 

wykonane przy  zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie technologii  spawania,  

a  szczególnie  przy  odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz osłonięcia od wiatrów.  

      

5.3.4. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy.  

 

5.3.4.1. Połączenia spawane.  

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane  w  

projekcie technicznym. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania   dodatkowych   spoin   lub   spoin  

pomocniczych (włączając  w to spoiny sczepne) musi być to zaakceptowane przez  Inżyniera  

wpisem  do dziennika budowy. Spawanie nie przewidzianych w projekcie technicznym 

uchwytów montażowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowań wymaga zgody Inżyniera. 

Inżynier  może  zażądać  wykonania  obliczeń sprawdzających skutki  przyspawania  

uchwytów montażowych. Spawanie należy prowadzić  zgodnie z wymaganiami PN-89/S-

10050 pkt 2.4.4.4.  

Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić można w temperaturze  powyżej 5
o
C. 

Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego 

marką. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi.  
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Końcowe  badania spoin powinny być przeprowadzone nie  wcześniej  jak  po 

upływie 96 godzin po ich wykonaniu.  

Badania  spoin  polegające  na oględzinach i makroskopowych badaniach  

nieniszczących  wg PN-75/M-69703 prowadzi przedstawiciel  Inżyniera  osobiście. Koszty 

badań radiograficznych  i  ultradźwiękowych  ponosi Wykonawca, a wykonywać je mogą 

jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inżyniera. Badania  potwierdzające jakość robót 

spawalniczych, prowadzić należy wg PN-89/S-10050 pkt.3.2.8. i pkt.3.2.9.  

Wytwórca  zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań  w  postaci radiogramów i 

protokołów i przekazać ją Inżynierowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.  

      

5.3.4.2. Wykonanie otworów.  

O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni, 

wykonywanie otworów i ich rozwiercenie do ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas 

ostatecznego montażu konstrukcji.  

Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny mieć osie 

prostopadłe do elementu. Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone  

mechanicznie.  Złe  rozmieszczenie  otworów  dyskwalifikuje element. Wiercenie i 

rozwiercenie może być wykonywane tylko przy pomocy urządzeń obrotowych. Wiercenie 

przez szablon  jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowanie  go  na  właściwym  

miejscu. Wszystkie części muszą być starannie  dociśnięte  w czasie wiercenia. Źle wykonane 

lub rozwieszone  otwory nie powinny być naprawiane przez spawanie, chyba że jest to 

dozwolone przez Inżyniera.  

      

5.3.4.3. Połączenia śrubowe.  

We  wszystkich  połączeniach  śrubowych, śruby powinny mieć taką  długość aby 

przechodziły przez elementy łączone i nakrętkę  z  podkładką,  lecz nie wystawały więcej niż 

10mm i nie  mniej  niż dwa zwoje gwintu. Wytwórca konstrukcji obowiązany jest dostarczyć  

 

 

Wykonawcy montażu odpowiednią ilość śrub (uwzględniając pewną ich ilość na 

odrzucenie, zaginięcie, uszkodzenie itp.) odpowiedniego typu i długości wraz z kompletem 

atestów i dokumentacji badań. wynikiem tego powinien być protokół lub zapis w dzienniku 

budowy stwierdzający  możliwość stosowania danej partii śrub, nakrętek i podkładek do 

montażu.  

Nachylenie powierzchni elementu do łba lub nakrętki nie powinno  być większe niż 

1/20 w stosunku do płaszczyzny prostopadłej  do  osi śruby. Łączone elementy powinny do 

siebie przylegać  i  nie  mogą być rozdzielone przez uszczelki czy inne   jakiekolwiek  

ściśliwe  materiały.  Przy  połączeniu wszystkie powierzchnie kontaktowe (łącznie z 

przylegającymi do  łba śruby, nakrętek i podkładek) powinny być oczyszczone z  zendry,  

brudów, zadziorów czy innych obcych materiałów, które mogłyby przeszkodzić w dokładnym 

przyleganiu powierzchni.  Farby są dozwolone między powierzchniami kontaktowymi w  

przypadku  połączeń,  w  których  dopuszcza się wzajemne przemieszczenie (poślizg). W  

połączeniach  tarcicowych  powierzchnie kontaktowe muszą być  odpowiednio przygotowane 

w celu osiągnięcia wymaganego współczynnika   tarcia.  Jeśli  sposobu  przygotowania  

powierzchni  kontaktowych nie określa projekt techniczny, powinien  to uczynić Inżynier. Dla 

wszystkich stali konstrukcyjnych  dopuszcza się następujące metody przygotowania 

powierzchni kontaktowych:  

      - piaskowanie,  

      - śrutowanie,  

      - metalizacja,  

      - powłoki metaliczno-malarskie.  

Każdorazowo  przed  rozpoczęciem  montażu  połączenia  tarciowego  styku  głównego  

łączącego większe segmenty (np. w kratownicy  grupy  krzyżulców  z pasmami lub 

poprzecznicę z podłużnicami),  powinien  być  sporządzony odrębny protokół odbiorczy dla 
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połączeń sprężonych w obrębie segmentu.  

W protokóle należy podać:  

- nazwisko przedstawiciela Inżyniera wykonującego odbiór, 

- datę i miejsce sporządzenia protokółu,  

- potwierdzenie odbioru przygotowania wszystkich powierzchni  kontaktowych  z 

podaniem sposobu ich przygotowania i datą wykonania czynności,  

- ocenę stanu powierzchni w chwili montażu.  

Powierzchnie  kontaktowe  nieodpowiednio przygotowane i nie spełniające warunków 

projektowych nie mogą być przyjęte.  

Przed montażem elementów z połączeniami tarciowymi Inżynier obowiązany  jest 

poświadczyć protokólarnie właściwe wykonanie wszystkich powierzchni kontaktowych. W 

połączeniach wielośrubowych kolejności sprężenia należy w pierwszej   fazie  zaczynać  od  

środka  i  postępować  symetrycznie  ku  śrubom  krawędziowym. Wszystkie konstrukcje 

łączone za pomocą śrub sprężających podlegają próbnemu montażowi  (w  przypadku  dużych  

mostów Inżynier może wyrazić zgodę na próbny montaż częściowy), który wykonuje się 

przez złożenie  konstrukcji stosując śruby montażowe w ilości 25% ogólnej liczby śrub 

sprężających.  

Przy  wkładaniu śrub nie należy stosować naciągania elementów  za pomocą 

przebijaków stożkowych. Można posługiwać się podnośnikami i ściągami. Sprężenie  

powinno  być  wykonywane wg zatwierdzonego przez Inżyniera programu, zawierającego 

kolejność i sposób naciągania śrub. Prace powinny być prowadzone w obecności 

przedstawiciela Inżyniera .  

Po  zakończeniu  montażu  połączeń  każdego  fragmentu konstrukcji powinien być 

sporządzony protokół odbiorczy.  

W protokóle tym należy podać:  

- nazwisko przedstawiciela Inżyniera wykonującego odbiór,  

- datę i miejsce sporządzenia protokółu,  

- datę (godziny) montażu i informacje o temperaturze i wilgotności powietrza,  

- nr protokółu dopuszczenia powierzchni do montażu,  

- rodzaj śrub, nakrętek i podkładek,  

- informacje  o  rodzaju klucza i podstawę dopuszczenia go do montażu,  

- informacje o podstawie przyjęcia współczynnika k,  

- schemat  połączenia  z oznaczeniem kolejności śrub i wymienieniem wartości 

skręcających w fazie I oraz w fazie II,  

- potwierdzenie  wykonania zabiegu sprężania zgodnie z Projektem Technologicznym,  

- podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

Śruby  dokręcone  do  100% siły sprężającej trzeba oznaczyć farbą.  Połączenia śrubami 

sprężającymi należy zabezpieczyć zewnętrznie przed przeciekami wody do szczelin 

kontaktowych przez  posmarowanie  ich gęstą farbą podkładową z pigmentem metalicznym,  

lub  specjalnie do tego celu produkowanym kitem,  z zatarciem wszystkich styków między 

podkładami i nakrętkami lub łbami śrub.  

Szczególna  ostrożność  wymagana jest przy naciąganiu śrub. Wykonawca  ma obowiązek 

pouczyć ekipy montażowe o grożących niebezpieczeństwach  złamania  się  lub  zeskoczenia 

klucza oraz kruchego pęknięcia śrub i wystrzelenia łba siłą odrzutu nagromadzonej energii 

sprężających w czasie i bezpośrednio po dokręceniu może powinien przebywać żaden 

pracownik.  

Ponadto  przy wykonywaniu połączeń tarciowych należy przestrzegać wymagań PN-89/S-

10050 oraz wytycznych opublikowanych w zeszycie Nr12 serii "Studia i materiały" IBDiM 

1978r.  

 

5.3.5. Osadzanie przęseł na podporach.  

Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach Inżynier  musi dokonać 

odbioru łożysk i ich posadowienia zachowując  warunki  określone  PN-98/S10050 p.2.6.3. i 

p.3.3.1.  
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     Opuszczenie  konstrukcji  nie może powodować deformacji wykraczających poza 

obszar pracy sprężającej nawet w przypadku  awarii podnośników. W czasie osadzania 

przęsła głównego elementy  muszą zachowywać swoje płaszczyzny. Operacja osadzania  

powinna  być realizowana stopniowo z wykorzystaniem podkładek stalowych i klinów 

dębowych, tak by w jednej fazie nie opuszczać więcej niż 1/500 rozpiętości przęsła. 

Osadzanie przęseł powinno odbywać się w obecności Inżyniera.  

 

5.3.6. Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu.  

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w 

Wytwórni, gdzie wykonuje się wszystkie warstwy  powłoki  zabezpieczającej przed korozją z 

wyłączeniem  ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po ukończeniu montażu powłokę 

antykorozyjną należy dokończyć zgodnie ze  Specyfikacją Techniczną M-14.02.00.  

 Zaleca  się,  na pierwszym dźwigarze od strony górnej wody, pierwszego  przęsła 

(licząc wg kilometrażu drogi), od strony wewnętrznej  umieścić po zakończeniu malowania 

schematyczny rysunek konstrukcji z zaznaczonymi warstwami zabezpieczenia 

antykorozyjnego dla poszczególnych elementów głównych. 

Oznaczenie  o którym mowa powinno zostać naniesione jaskrawym kolorem farby, w 

miejscu nie zalewanym przez wodę i nie narażonym  na  zniszczenie  z innego powodu. 

Oznaczenie to, nanoszone  powinno  być  niezależnie  od  wpisu o malowaniu wniesionego do 

księgi mostowej.  

      

5.3.7. Rusztowania montażowe.  

Rusztowania  do  montażu powinny być zaprojektowane i obliczone na siły 

wynikające z projektu montażu konstrukcji ustroju niosącego. Zaakceptowany przez 

Inżyniera i projektanta konstrukcji projekt rusztowań nie może być bez ich zgody zmieniany.  

  

 

Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku powinny odpowiadać 

wymaganiom BN-70/9080-02.  

  W  zasadniczych  wymiarach  rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące 

odchyłki:  

- w rozstawie szeregów pali lub jarzm 5% rozstawu,  

- w  wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej 5% wysokości jarzm, lecz nie 

więcej niż 5 cm,  

- w rozstawie poprzecznic i podłużnic pomostu 5cm,  

      

5.3.8. BHP i ochrona środowiska.  

Za  przestrzeganie  aktualnie  obowiązujących państwowych i lokalnych  przepisów  o 

BHP i ochronie środowiska odpowiada Wykonawca.  Inżynier  nie może nakazać wykonania 

czynności,  których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów.  

 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.  
 

6.1. Obowiązek Wykonawcy.  

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie 

robót, niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera.  

 

6.2. Odbiory częściowe.  

Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inżynier po zapoznaniu  się  z  

programem wytwarzania konstrukcji (pkt 5.1.2.)  i programem montażu (pkt 5.1.3.). 

Harmonogramy stanowią  integralną  część akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów 

częściowych opisane są w pkt 5. niniejszej Specyfikacji.  
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7. OBMIAR  ROBÓT.  
 

Jednostką  obmiarową konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do płatności przyjmuje się 

tonaż zgodnie z projektem, zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające z 

zaaprobowanych zmian.  

1. Ciężar właściwy stali i staliwa należy przyjmować wg PN. Naddatki  wynikające z 

zastosowania przez Wykonawcę elementów zmiennych o większych niż potrzeba 

wymiarach nie są zaliczone do tonażu.  

2. Ciężar  śrub  nakrętek ściągów, sworzni do współpracy z  betonem  oraz podkładek wlicza 

się do tonażu konstrukcji wg ich nominalnego ciężaru i wymiarów.  

3. Nie wlicza się tonażu powłok ochronnych.  

4. Ciężar spoin wlicza się do tonażu wg ich nominalnych wymiarów. Nie potrąca się tonażu 

otworów i wcięć o powierzchni mniejszej od 0,01m
2
.      

 

8. ODBIÓR  ROBÓT.  
 

Odbiór końcowy stalowej konstrukcji mostowej dokonany jest po ukończeniu obiektu 

(ukończone mają być roboty związane z pomostem, izolacją nawierzchni, dojazdami itp.), w 

połączeniu  z próbnym obciążeniem. Wszystkie obiekty mostowe muszą być odbierane  

komisyjnie  z zachowaniem warunków określonych w  p.2.8. PN-89/S-10050.  

 Próbne obciążenie wiaduktu jest obowiązkowe dla przęseł o rozpiętości  Lt>21m  i  

należy  je  przeprowadzić  w oparciu oddzielnie sporządzoną przez uprawnioną  jednostkę 

dokumentację  próbnego obciążenia wraz z odnośnymi specyfikacjami. Badania pracy  

 

 

konstrukcji w czasie próbnego obciążenia  prowadzić  może na zlecenie Inżyniera IBDiM lub 

inna jednostka  naukowo-badawcza  zakwalifikowana przez MTiGM do badań  budowli  

mostowych  in situ. Wykonawca badań podczas próbnego  obciążenia nie może być zależny 

od Wykonawcy montażu ani Wytwórcy konstrukcji.  

Jeżeli  wyniki  badań konstrukcji pozwalają na dopuszczenie wiaduktu   do  

eksploatacji  należy sporządzić protokół odbioru końcowego zawierający:  

1) datę, miejsce i przedmiot spisanego protokółu,  

2) nazwiska przedstawicieli:  

      - Inżyniera,  

      - jednostki przyjmującej wiadukt w administrację,  

      - Wykonawcy montażu,  

      - jednostki  naukowo-badawczej  orzekającej o przydatności eksploatacyjnej.  

3) oświadczenie jednostki przejmującej wiadukt w administrację o  przyjęciu  od 

Wykonawcy kompletnej dokumentacji budowy w skład której wchodzą:  

      - projekt techniczny z naniesionymi zmianami,  

      - dziennik wytwarzania w Wytwórni,  

      - dziennik budowy,  

      - atesty materiałów użytych w Wytwórni i podczas montażu,  

      - świadectwa  kontroli laboratoryjnej wszystkich badań wymaganych w Specyfikacjach,  

      - protokóły odbiorów częściowych,  

      - inne  dokumenty  przewidziane w programach wytwarzania i montażu.  

4) stwierdzenie  zgodności  wykonanego obiektu z projektem technicznym i wymaganiami 

specyfikacji,  

5) wykaz  dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od projektu,  nie  mających  wpływu 

na nośność, walory użytkowe i trwałość obiektu (mogą mieć wpływ na zależność za 

wykonanie roboty),  

6) stwierdzenie  o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji,  

7) podpisy stron odbioru wg pkt 2 protokółu.  
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9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI.  
 

Zaaprobowany  tonaż  wykonanej  konstrukcji wg obmiaru jest płatny  na podstawie 

ceny jednostkowej za 1 tonę, która uwzględnia odpowiednio: wykonanie zakresu robót 

wymienionych w p. 1.3,  

 W zakresie wytwarzania konstrukcji  -  

dostarczenie  wszystkich  czynników  produkcji  i wykonanie konstrukcji,  ale  także 

sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów,  projektów, rysunków i oznakowań 

elementów, wykonanie wszystkich wymaganych badań, umożliwienie przedstawicielowi  

Inżyniera wykonanie jego czynności, dostarczenie konstrukcji  na miejsce montażu wraz z 

kompletem łączników, usunięcie uszkodzeń powstałych w transporcie,  

 W zakresie montażu konstrukcji na budowie  -  

Odebranie od  Wytwórcy  konstrukcji  i  dostarczenie  pozostałych  czynników  montażu  oraz 

montaż konstrukcji, ale także sporządzenie  wszystkich wymaganych dokumentów, 

projektów,  rysunków  i  oznakowań elementów, wykonanie wszystkich  wymaganych badań, 

umożliwienie przedstawicielowi Inżyniera  wykonanie  jego  czynności,  wykonanie rozbiórki 

i usunięcie poza pas drogowy rusztowań i koniecznych urządzeń pomocniczych,  zapewnienie  

bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac montażowych.  

      

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
      

  1/  PN-89/S-10050     Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.   

  2/  PN-77/B-06200     Konstrukcje  stalowe budowlane. Wymagania i badania.  

  3/  PN-85/S-10030     Obiekty mostowe. Obciążenia.  

  4/  PN-82/S-10052     Obiekty   mostowe.  Konstrukcje  stalowe. Projektowanie.  

  5/  PN-70/K-02056     Tabor  kolejowy  normalnotorowy. Skrajnie statyczne.  

  6/  PN-69/K-02057     Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. 

Wartości   

                                      liczbowe parametrów.  

  7/  PN-68/M-80201     Liny stalowe z drutu okrągłego. wymagania i badania.  

  8/  PN-77/M-82002     Podkładki. Wymagania i badania.  

  9/  PN-77/M-82003     Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i 

położenia.  

10/  PN-78/M-82005     Podkładki okrągłe zgrubne.  

11/  PN-78/M-82006     Podkładki okrągłe dokładne.  

12/  PN-83/M-82039     Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych.  

13/  PN-77/M-82008     Podkładki sprężyste.  

14/  PN-79/M-82009     Podkładki klinowe dla dwuteowników.  

15/  PN-79/M-820118   Podkładki klinowe dla ceowników.  

16/  PN-84/M-82054/01  Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni.  

17/  PN-82/M-82054/02  Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 

18/  PN-82/M-82054/03  Śruby , wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

19/  PN-82/M-82054/09  Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek.  

20/  PN-85/M-82101     Śruby z łbem sześciokątnym.  

21/  PN-86/M-82144     Nakrętki sześciokątne.  

22/  PN-86/M-82153     Nakrętki sześciokątne niskie.  

23/  PN-83/M82171       Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych.  

24/  PN-61/M-82331      Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.  

25/  PN-66/M82341       Śruby  pasowane  z  łbem  sześciokątnym z gwintem krótkim.  

26/  PN-66/M82342       Śruby  pasowane  z  łbem  sześciokątnym z gwintem długim.  

27/  PN-83/M82343      Śruby z łbem sześciokątnym powiększonym   do połączeń sprężanych       


