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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

D – M – 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
 Specyfikacja TWiOR D-M-00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót,które zostaną wykonane w ramach budowy kładki dla pieszych w miejscowości Skic 
 
1.2.Zakres stosowania STWiOR 
 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowych specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych STWiOR 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla  
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych 
asortymentów robót drogowych. W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych dla 
danego asortymentu robót, ustalenia dotyczą również dla STWiOR sporządzanych 
indywidualnie. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
1.4.1.Budowla drogowa – obiekt budowlany,nie będący budynkiem,stanowiący całość 
techniczno-użytkową[drogę] albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny [obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł]. 
1.4.2.Chodnik – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.3.Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. 
1.4.4.Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w umowie [wyznaczona przez 
Zamawiającego,o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca], odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót. 
1.4.5.Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 
1.4.6.Konstrukcja chodnika – układ warstw chodnika wraz ze sposobem ich połączenia 
1.4.7.Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.8.Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót,zgodnie z dokumentacją 
projektowąi specyfikacjami technicznymi,zaakceptowane przez Zamawiającego. 
1.4.9.Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy,leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 
1.4.10.Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.11.Kosztorys ofertowy – wykaz robót z podaniem ich ilości [przedmiarem] w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
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1.4.12.Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, STWiOR i poleceniami Zamawiającego. 
 
1.5.1.Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz z kompletem dokumentacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu dokumentów. 
 
1.5.2.Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa zawierać będzie dokumenty zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
  - Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą [techniczną] i zostaną przekazane Wykonawcy. 
  - Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji powykonawczej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach oferty. 

Dokumentacja Projektowa zawiera: 

a) Część opisową, 
b) Specyfikacje Techniczne, 
c) Część rysunkową, 
d) Część kosztorysową. 

 
1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR 
 Dokumentacja projektowa, STWiOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i STWiOR. Dane określone w 
dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, sygnały i 
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
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społeczności i innych. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że są one włączone w cenę ofertową. 
 
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego 
 
1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca 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 
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o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
 
1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 
 
1.5.11.Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
Zakończenia przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 
drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiOR w czasie 
postępu robót. 
 
2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty 
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przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
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 lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym umową. 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. 
 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 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 prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
 Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Zamawiającego 
będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
5 WYKONANIE ROBOT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymagaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 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 Zamawiającego.  
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 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. 
 Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenie Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Zamawiającego pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakości materiałów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym 
Kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje wspólnie Zamawiający i Wykonawca w terminie uzgodnionym. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzieindziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót na swój koszt. 
 
7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi 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 zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST,roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
 Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Oceny pod względem 
jakości i ilości dokona Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (m.in. obmiary geodezyjne), w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznymym robót. 
 
8.4.Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.1. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. 
 Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
 
8.4.1.Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
b) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
oraz jakościowo-ilościowego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5.Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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9.1.Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone poniżej i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody,budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 
robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic,ekspertyzy dotyczących wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Ślepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych umową. 
 
9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne D-M.-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Roboty nieprzewidziane 
 Roboty nieprzewidziane są to roboty, które nie można było przewidzieć na etapie 
projektowania oraz takie, które wyniknęły w trakcie realizacji robót. W cenie ofertowej należy 
uwzględnić rezerwę na roboty nieprzewidziane stanowiącą uzgodniony z Zamawiającym 
procent wartości robót podstawowych. 
 Cena ofertowa stanowi sumę wartości robót podstawowych i rezerwy na roboty 
nieprzewidziane. 
 Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastąpi po zakończeniu zadania, na 
podstawie Protokołu Konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 
oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego.  
 Protokół Konieczności winien być zatwierdzony przed wykonaniem robót i sporządzony 
w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w 
przypadku robót, na które nie ma cen jednostkowych. Roboty te będą wycenione w oparciu o 
wykaz stawek i narzutów załączonych do oferty. 
 W przypadku gdy wystąpiły roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru 
sporządzą Protokół Konieczności o braku tych robót, a Cenę Umowną umniejszy się o wartość 
rezerwy na roboty nieprzewidziane. 

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 
instytucjami projektu, 

(b) organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

(c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(d) opłaty/dzierżawy terenu, 
(e) przygotowanie terenu, 
(f) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
(g) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
  
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
   
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290). 
  2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
  3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 770). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
D – 01.01.01a. ROBOTY POMIAROWE 

 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot STWiOR 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są 
wymagania dotyczące wyznaczenia trasy, które zostaną wykonane w ramach budowy kładki 
dla pieszych w miejscowości Skic. 

 
1.2.Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 zgodnie z przedmiarem oraz 
projektem budowlanym. 
 
1.3.Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

a) odtworzenie w terenie przebiegu trasy chodnika w zakresie sytuacyjno – wysokościowym 
wraz z wszystkimi obiektami, na długości w osi zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją 
techniczną, 

b) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi, 
c) obmiary poszczególnych robót zanikających oraz ulegajacych zakryciu, oraz pozostałych 

pozycji kosztorysowych. 

 
1.4.Określenia podstawowe 
1.4.1.Punkty główne trasy  

Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowe i końcowe punkty 
trasy. 
1.4.2.Inwentaryzacja powykonawcza – pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i 
sporządzenie związanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
1.4.3. Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
dokumentacją techniczną. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami Zamawiającego Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST D-M. 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2.MATERIAŁY 
 Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów wg 
zasad niniejszej ST są: paliki drewniane o średnicy 15 - 20cm i długości 1,5 - 1,7m oraz o 
średnicy 5 + 8cm i długości 0,5m. 
 
3.SPRZĘT 
 Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów trasy oraz 
roboczych punktów będą wykonywane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem 
powyższych elementów trasy wykonywane będą specjalistycznym sprzętem 
geodezyjnym,przeznaczonym do tego typu robót (dalmierze, tyczki, łaty, taśmy 
stalowe).Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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4.TRANSPORT 
 Materiały (paliki drewniane) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne warunki wykonania robót 
 Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w STWiOR D-M.00.00.00. Prace 
pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK.  
Wykonawca wykona wytyczenia osi trasy w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego. Oś trasy powinna być wyznaczona w 
punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i 
ukształtowania trasy. Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery 
robocze) wzdłuż osi trasy drogowej. 
 
5.2. Wyznaczenie punktów na osi 
 Tyczenie osi drogowej należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy 
wykorzystaniu informacji przekazanych przez Zamawiającego. Wyznaczone punkty na osi 
budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3cm w stosunku do projektowanych. 
 
5.3.Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi jezdni 
(określenie granicy robót). 
 Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Do wyznaczenia krawędzi jezdni należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
 
5.4.Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
 Wykonanie pomiarów powykonawczych, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
GUGiK. Naniesienie punktów głównych trasy, zarówno w osi i na krawędziach. Potwierdzenia 
w pomiarze powykonawczym wszelkich zmian w stosunku do dokumentacji projektowej. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „ Wymagania 
ogólne".  
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
6.2.Sprawdzanie robót pomiarowych 
 Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad oś 
drogi należy sprawdzić na wszystkich krzywiznach w poziomie,wyznaczenie jezdni należy 
sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze 
oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i punktów wysokościowych w terenie jest 
kilometr wyniesionej i zastabilizowanej trasy i pomiaru powykonawczego. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
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 Ogólne zasady odbioru podano w STWiOR D-M-00.00.00 Odbiór robót związanych z 
odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiOR D-M-00.00.00.  
 Płatności za 1km (kilometr) należy przyjmować jak w STWiOR D-M-00.00.00 p. 9.1. 
 Zgodnie z Dokumentacją Projektową, roboty związane z wyznaczeniem osi trasy 
obejmują roboty pomiarowe,które zostaną wykonane w ramach przebudowy drogi. 
 
Cena wykonania robót obejmuje : 

a) sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
c) wykonanie pomiarów bieżących sytuacyjno - wysokościowych, zgodnie z założeniami 

dokumentacji projektowej, 
d) wykonanie obmiarów robót poszczególnych pozycji kosztorysowych, 
e) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz. 520) 
[Instrukcje i wytyczne techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii]: 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
D.02.01.01 ROBOTY ZIEMNE 

 
I.WSTĘP 
 
1.Przedmiot STWiOR 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonaniu wykopów w gruntach I - IV 
kategorii oraz nasypów w ramach budowy kładki dla pieszych w miejscowości Skic. 
 
1.2.Zakres stosowania STWiOR 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robot objętych STWiOR 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
wykopów w gruntach kategorii I-IV oraz nasypów zgodnie przedmiarem robót oraz projektem 
budowlanym.  
   
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów.  
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.10. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 
robót drogowych. 
1.4.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem 
robót drogowych. 
1.4.12. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac  
związanych z trasą drogową. 
1.4.13. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona  
                                                                 wg wzoru:  

ds

d
sI




=

 
gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-
  12 [9],  (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
  optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia 
  gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
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1.4.14. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =

 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 
1.4.15. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I =

 
gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej 
  warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej 
  warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 
 
1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normamI  i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY (grunty) 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę i zutylizowane.  
 
2.2. Materiał - wykopy 
 Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił 
podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych [12] powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże 
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy 
nośności G1 na koszt Wykonawcy. 
 
2.3. Materiał – nasypy 
 Grunty z ukopu bądź dokopu, które są dopuszczone do budowy nasypów powinny 
spełniać wymagania określone w PN-S-02205 :1998 [4]. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
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 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- koparko – ładowarki, 
- samochód samowyładowczy, 
- zagęszczarki. 
 W tablicy 1 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze 
sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez 
Inżyniera. 
 
Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13] 

 
 

Rodzaje gruntu  

Rodzaje 
urządzeń 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, 
iły 

gruboziarniste  
i kamieniste 

Uwagi o 
przydat- 

zagęszczających grubość 
warstwy 
[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 
[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 
[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

ności 
maszyn 

Zagęszczarki  
wibracyjne ** 

0,3 do 
0,5 

4 do 8 - - 0,2 do 
0,5 

4 do 8 6) 

**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy 
zagęszczać  
     statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi:  
1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania 
(przywałowania)  
    gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport gruntów 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 
transportu.  
 Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
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5.1.1. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 

powinny być większe niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 
ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
 Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż  10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych 
załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie 

powinny przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
 W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz 
pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i STWiOR. 
 
5.1.2. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót  
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat 
ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.1.3. Odwodnienie wykopów 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien 
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku 
gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny.  
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
 
5.2. Wykonanie robót – wykopy 
   
5.2.1. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego 
w tablicy 2. 
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Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych 
robót ziemnych. 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa  
korpusu  

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 
wartości Is, podanych w tablicy 3. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu 
ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w STWiOR, proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi na swój koszt. 
 Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych 
na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4]. 
 
5.3. Ruch budowlany 
 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 
gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
5.4. Wykonanie robót – nasypy 
 
5.4.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 
 Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć 
roboty przygotowawcze, określone w STWiOR D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 
 
5.4.1.1. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 
 Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 
zalegających w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli 
wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca 
powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
 
Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 
0,5 m od powierzchni terenu. 

Nasypy Minimalna wartość Is dla: 

o wysokości,  
m  

0 – 0,30 m 1,00 

poniżej 0,30 m 1,00 
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 Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie 
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4]. 
 
5.4.1.2. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 
 Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, 
to przed przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona 
na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 
 
5.4.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 
 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z 
uwzględnieniem zasad podanych w pkcie 2. 
 
5.4.3. Zasady wykonania nasypów 
 
5.4.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 
 Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych 
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 
 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy 
przestrzegać następujących zasad: 
Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów.  
Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 
gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 
nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania 
warstwy poprzedniej. 
 
5.4.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
 Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość  
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy 
gruntu. 
 Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego 
warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki 
potrzebne do prawidłowego odwodnienia. 
 W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia 
następnego.  
 Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest 
w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on 
nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
 
5.4.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest 
możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów 
przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 
 W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. 
Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 
 Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed 
rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 
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5.4.4. Zagęszczenie gruntu 
 
5.4.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. 
 Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
 
5.4.4.2. Grubość warstwy 
 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 
zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 
 Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby 
przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3. 
 
5.4.4.3. Wilgotność gruntu 
 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
z tolerancją: 

w gruntach niespoistych     2 % 

w gruntach mało i średnio spoistych   +0 %,  −2 % 

w mieszaninach popiołowo-żużlowych  +2%,  −4 % 
 Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z 
częstotliwością określoną w pktach 6.3.2 i 6.3.3. 
 
5.4.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 
 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 
określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia. 
 Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], należy stosować tylko dla 
gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, 
według BN-77/8931-12 [9]. 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-
12 [9], powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
 
 
 
 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 
 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa  
nasypu 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do 
głębokości 
od powierzchni robót ziemnych: 
-  0,2 do 0,5 m  

 
 

 
1,00 

Warstwy nasypu na głębokości od 
powierz- 
chni robót ziemnych poniżej: 
- 0,5 m  

 
 

1,00 
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 Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, 
o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje 
tablica 5. 
 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych. 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości 
korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 500 
m na 
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m 

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

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości 
powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku 
podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
500 m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 
ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech 
punktach na 1000 m2 warstwy 

 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
 Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej  

o więcej niż  10 cm. 
 
6.3.3. Rzędne korony korpusu ziemnego 
 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o 
więcej niż -3 cm lub +3 cm. 
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6.3.4. Równość korony korpusu 
 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 
przekraczać 10 cm. 
 
6.3.5. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
 Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez 
pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do 
rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +3 cm. 
 
6.3.6. Zagęszczenie gruntu 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być 
zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie 
można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z 
normą PN-S-02205:1998 [4]. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, 
na własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 
5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 
 
6.5. Kontrola wykonania wykopów 
 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i STWiOR. W czasie kontroli szczególną uwagę 
należy zwrócić na: sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, zapewnienie 
stateczności skarp, odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), zagęszczenie górnej strefy 
korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2. 
 
6.6. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
6.6.1. Rodzaje badań i pomiarów 
 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w pktach 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji 
projektowej i STWiOR. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

− badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

− badania zagęszczenia nasypu, 

− pomiary kształtu nasypu, 

− odwodnienie nasypu. 

 
6.6.2. 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 5000 m3. W każdym 
badaniu należy określić następujące właściwości: 
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− skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1], 

− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1], 

− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1], 

− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-
B-04481:1988 [1], 

− granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [1], 

− kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 [3], 

− wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7]. 

 
6.6.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają 
na sprawdzeniu: 

− prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

− odwodnienia każdej warstwy, 

− grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy 
przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 1500 m2 warstwy, 

− nadania spadków warstwom z gruntów spoistych , 

− przestrzegania ograniczeń, dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i 
mrozów. 

 
6.6.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 
 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu 
zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z 
wartościami określonymi w pktach 5.4.1.1 i 5.4.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia 
dopuszcza się aparaty izotopowe. 
 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy 
BN-77/8931-12 [9], oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4]. 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

− jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 

− jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 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. 
 
6.6.5. 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 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 
 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR 
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-M-00.00.00  
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-02.00.01 pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− wykonanie wykopu z załadaunkiem oraz transportem urobku, 

− utylizacją urobku 

− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

− zagęszczenie powierzchni wykopu,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 

− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

− rekultywację terenu.  

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− oznakowanie robót, 

− pozyskanie gruntu z ukopu, dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 

− transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania, 

− wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

− zagęszczenie gruntu, 

− profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

− wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

− rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 

− odwodnienie terenu robót, 

− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 

− zakup i transport brakującego materiału na nasyp jak również gruntu rodzimego na 
wykonanie poboczy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 

piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
   

10.2. Inne dokumenty 
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 
1998. 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 
2002. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
D - 02.03.01c WZMOCNIENIE PODŁOŻA GEOSYNTETYKIEM 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiOR 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wzmocnienia 
geosyntetykiem podłoża gruntowego w ramach budowy kładki dla pieszych w 
miejscowości Skic. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

 Specyfikacja techniczna stanowi podstawę  jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem wzmocnienia podłoża gruntowego za pomocą 
geosyntetyku zgodnie z dokumentacją technicznę oraz przedmiarem robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych 
włókien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą 
wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 
Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, 
geokompozyty, geomembrany. 

1.4.2. Geowłóknina - materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność 
jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie 
termiczne) i który zostaje maszynowo uformowany w postaci maty. 

1.4.3. Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża - wykorzystanie właściwości geosyntetyku 
przy rozciąganiu (wytrzymałości, sztywności) do poprawienia właściwości mechanicznych 
gruntu podłoża.  

1.4.4. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie 
pasa drogowego. 
Słabe podłoże (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z 
warunków  
nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania nasypu. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

 Materiały do wykonania wzmocnienia podłoża nasypu za pomocą geosyntetyku 
powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiOR oraz z aprobatą 
techniczną IBDiM. 

2.2.2. Geosyntetyk 

Rodzaj geosyntetyku i jego właściwości powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej (np. geowłóknina, geotkanina). 

1. Parametry geowłókniny separacyjnej polippropylenowa (np. GEOTESS lub 

równoważne) 

a. Gramatura – 200g/m2. 

b. Wytrzymałość na rozciąganie  – 20kN/m 

c. Wytrzymałość na przebicie CBR – 3,5 kN 

d. Wodoprzepuszczalność prostopadła (  ΔH=50mm)  - 40mm/s 

Geosynetyk powinien być dostarczany w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. 
Wymiary (szerokość, długość) mogą być standardowe lub dostosowane do indywidualnych 
zamówień (niektóre wyroby mogą być dostarczane w panelach). Rolki powinny być 
opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu promieniowania UV i 
zabezpieczone przed rozwinięciem. 

Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geowłókniny. Podczas  
przechowywania należy chronić materiały, zwłaszcza geowłókniny przed zawilgoceniem, 
zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni 
słonecznych. Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, 
ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu.  
Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do 
momentu wbudowania. 

Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed 
uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich 
temperatur. 

2.2.3. Grunty na nasypy 

 Grunty na nasypy powinny odpowiadać wymaganiom STWiOR D-02.03.01 [3]. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podłoża  

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: koparki, ciągnika, ładowarki itp. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00  
„Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod 
warunkiem: 

− opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 

− zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, 

− ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 

− niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi 
przebić lub rozciąć geosyntetyk. 

 Materiał ziemny na nasypy powinien być przewożony zgodnie z wymaganiami 
STWiOR D-02.00.00 [3]. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

 Konstrukcja i sposób wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podłoża nasypu 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną i STWiOR. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji, pod 
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. Dotyczy to m.in. zasad wzmocnienia 
podstawy nasypu, podanych w załączniku 2 i budowy dróg tymczasowych z zastosowaniem 
geowłóknin, podanych w załączniku 3. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Roboty przygotowawcze dotyczą ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. 
usunięcia przeszkód, przygotowania podłoża i ew. usunięcia górnej warstwy podłoża 
słabonośnego. 
 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew, krzaków, humusu, 
darniny i roboty rozbiórkowe powinny odpowiadać wymaganiom STWiOR D-01.00.00 [2]. 
 Przygotowanie podłoża wymaga: 
a/ usunięcia drzew, krzewów, korzeni, większych kamieni, które mogłyby uszkodzić materiał 
geotekstylny, 
    a także ziemi roślinnej, o ile jest to możliwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie tzw. 
kożucha), 
b/ wyrównania powierzchni, najlepiej przez ścięcie łyżką w ruchu do tyłu, aby układany 
materiał geotekstylny przylegał na całej powierzchni do podłoża. 

5.4. Układanie i zasypywanie geosyntetyków 

 Geosyntetyki należy układać na podstawie planu, określającego wymiary pasm, 
kierunek postępu robót, kolejność układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia, 
mocowania tymczasowego itp. Wskazany jest kierunek układania „pod górę”. 
 Geosyntetyki należy tak układać, by pasma leżały poprzecznie do kierunku 
zasypywania. Zakłady sąsiednich pasm powinny wynosić 30-50 cm, na podłożu bardzo 
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słabym (CBR  2%) i nierównym - nawet 100 cm. Jeżeli pokrywana powierzchnia jest 
węższa niż dwie szerokości pasma, to można je układać wzdłuż osi. Należy wówczas 
szczególnie przestrzegać zachowania zakładu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. 
przez wiatr, pasma należy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w kształcie U) lub 
chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych  
przypadkach wymagane jest łączenie pasm, najczęściej na budowie za pomocą zszycia, 
połączeń specjalnych itp.  
 Jeżeli szerokość wyrobu nie jest dostosowana do wymiarów konstrukcji, to rolki 
materiału można ciąć na potrzebny wymiar za pomocą odpowiednich urządzeń, np. piły 
mechanicznej. Nie należy przy tym dopuszczać do miejscowego topienia materiału, aby nie 
spowodować sklejania warstw rolki. 
 Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym 
zasypka jest rozkładana na całej powierzchni odpowiednim urządzeniem, najczęściej 
spycharką, a tylko wyjątkowo ręcznie. Duże kamienie nie powinny być zrzucane z większej 
wysokości, by nie niszczyć geosyntetyków. Pasma należy układać „dachówkowo”, aby 
przesuwanie zasypki nie powodowało podrywania materiału. 
 Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych 
ciężkich maszyn bezpośrednio po ułożonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest 
warstwa zasypki co najmniej 12 cm równa dolnej warstwie podbudowy wbudowywana za 
pomocą koparki podsiebiernej. Zabronione jest wbudowywanie I warstw podbudowy za 
pomocą spycharek oraz równiarek. Za zgodą Inspektora Nadzoru można dopuścić ruch 
ciężkich pojazdów kołowych po materiale, jeśli powstanie kolein powoduje wybranie luzów i 
napięcie materiału, dzięki czemu lepiej przeciwdziała on odkształceniom gruntu. Koleiny 
następnie wypełnia się zasypką. 
 Sposób wykonania nasypu powinien być zgodny z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i odpowiadać wymaganiom SST D-02.00.00 [3]. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego  
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty 
zgodności, deklaracje  
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

−  sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót 
podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość 

badań 
Wartości 

dopuszczalne 
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1 Oczyszczenie i wyrównanie terenu Całe podłoże Wg pktu 5.3 

2 Zgodność z dokumentacją projektową  Kontrola 
bieżąca 

 Wg dokumentacji 
projektowej 

3 Prawidłowość ułożenia geosyntetyku, 
przyleganie do gruntu, wymiary, 
wielkość zakładu itp. 

 
Jw. 

 Wg dokumentacji 
projektowej, 

aprobaty technicznej 
i pktu 5.4 

4 Zabezpieczenie geosyntetyku przed 
przemieszczeniem, prawidłowość 
połą-czeń, zakotwień, balastu itp. 

 
Jw.   

 
 Jw. 

5 Wykonanie nasypu Jw.   Wg SST D-02.00.00  

6 Przestrzeganie ograniczeń ruchu 
roboczego pojazdów 

 Jw.  Wg pktu 5.4 

 
Tablica 1.1. Wymagania dla wyrobów geotekstylnych przedstawia tablica poniżej 
 

Lp. Właściwość Metoda badań wg 
Oznaczenie 

funkcji 
zbrojenia                   

i wzmocnienia 

1 Wytrzymałość na rozciąganieb) PN-EN ISO 10319 ≥16kN/m 

2 Przebicie CBR PN-EN 918 ≥2350N 

 
Tablica 1.2. Właściwości wyrobów geotekstylnych 
 

Lp. Właściwość Metoda badań wg 
Oznaczenie 

funkcji 
zbrojenia                   

i wzmocnienia 

1 Wytrzymałość na rozciąganieb) PN-EN ISO 10319 H 

2 Wydłużenie przy maksymalnym 
obciążeniu 

PN-EN ISO 10319 H 

3 Wytrzymałość na rozciąganie szwów         
i połączeń 

PN-EN ISO 10321 S 

4 Przebicie statyczne (CBR)a),b) PN-EN ISO 12236 H 

5 Przebicie dynamiczne PN-EN 918 H 

6 Tarcie EN ISO 12987 A 

7 Pełzanie przy rozciąganiu PN- ISO 13431 S 

8 Uszkodzenia podczas wbudowania ENV ISO 10722-1 A 

9 Charakterystyczna wielkość porów PN-EN ISO 12956 − 

10 Wodoprzepuszczalność w kierunku 
prostopadłym do powierzchni 

PN-EN ISO 11058 A 

11 Trwałość EN 13249 zał. B H 

12.1 Odporność na starzenie w 
warunkach atmosferycznych 

EN 12224 A 

 
12.2 

 
Odporność na degradację 
chemiczną 

ENV ISO 12960 lub 
ENV ISO 13438 
EN 12447 

 
S 

12.3 Odporność na degradację mikro-
biologiczną 

EN 12225 S 

Oznaczenia: 
 H  - właściwość o znaczeniu zasadniczym 
 A  - właściwość ważna we wszystkich warunkach stosowania 
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 S  - właściwość ważna w specyficznych warunkach stosowania 

−  - właściwość nieistotna dla danej funkcji 
Uwagi: 

a)    badanie to może nie mieć zastosowania w przypadku niektórych wyrobów,  
   np.  georusztów 

b) oznaczenie ”H” w przypadku właściwości mechanicznych (wytrzymałość na         
rozciąganie i przebicie statyczne) oznacza, że producent powinien zapewnić dane 
z obu badań. W specyfikacji wyrobu wystarczy zamieścić tylko jeden z tych 
parametrów 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR  D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 

− m2 (metr kwadratowy), przy układaniu geosyntetyku, 
Jednostki obmiarowe innych robót są ustalone w osobnych pozycjach 

kosztorysowych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru,  
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża, 

− ułożenie geosyntetyku. 
 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2. STWiOR D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano  
w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania każdej jednostki obmiarowej obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie podłoża, 
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− odwodnienie terenu robót, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

− odwiezienie sprzętu. 
 Dodatkowo cena wykonania 1 m2 układania geosyntetyku obejmuje: 

− wykonanie robót przygotowawczych, 

− ułożenie geosyntetyku z uwzględnieniem zakładów wymaganych przez technologię 
wbudowania materiału 

− zabicie szpilek mocujących. 
 Cena wykonania nie obejmuje robót innych, które powinny być ujęte w osobnych 
pozycjach kosztorysowych. 
 
10. przepisy związane 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWiOR) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-02.00.00 Roboty ziemne 

10.2. Inne dokumenty 

4. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. 
GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
D - 04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiOR 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej w ramach budowy kładki dla 
pieszych w miejscowości Skic. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 

a. warstwy odsączającej gr. 15 cm,  

zgodnie z przedmiarem robót oraz dokumentacją techniczną.  

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z określeniami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR 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 
STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

− piaski, 

− żwir i mieszanka. 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

 Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinny spełniać następujące 
warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
  

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

3

10

60
=

d

d
U  

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 
spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
 Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających 
powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 
 Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11112 [4]. 

2.4. Składowanie materiałów 

2.4.1. Składowanie kruszywa 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− koparek, 

− walców statycznych, 

− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 



STWiOR – Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Skic 

str. 35 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w STWiOR D-02.01.01 
„Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
 Warstwy odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich 
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w punktach charakterystycznych, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić 
do jej zagęszczania. 
 Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 
[1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
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5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej 

 Warstwa oddsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny 
być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsączającej. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 
robót. 

 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
  

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy odsączającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej 

Lp. Wyszczególnie
nie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań            i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy  

2 Równość podłużna 2 razy 

3 Równość 
poprzeczna 

2 razy 

4 Spadki poprzeczne *) 2 razy 

5 Rzędne 
wysokościowe 

- 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

- 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach  
Przed odbiorem: 
w 3 punktach 

8 Zagęszczenie 
warstwy 

w 2 punktach  
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie 
z normą BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 15 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 
tolerancją +1 cm, -1 cm. 
 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 
warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 
wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, 
uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt 
Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie 
powinien być mniejszy od 1. 
 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 
2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-02 
[2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej.                           
 
8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR 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 STWiOR D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej z kruszywa obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 
grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 

− utrzymanie warstwy. 
  
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-02 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-EN-

13043:2004 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

 4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

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

10.2. Inne dokumenty 

Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   
geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
  D-04.04.02 PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYW 

NIEZWIĄZANYCH 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot STWiOR 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego w ramach budowy kładki dla pieszych w miejscowości Skic. 
 
1.2.Zakres stosowania STWiOR 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego, tj. ziarnistego materiału o określonym składzie, w procesie technologicznym, 
polegającym na odpowiednim zagęszczeniu przy optymalnej wilgotności mieszanki gr. 15 cm 
zgodnie z przedmiarem i dokumentacją projektową. 
 Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, 
kruszyw z recyklingu oraz mieszanin tych kruszyw w określonych proporcjach. 
 Podbudowa zasadnicza, stanowiąca górną część podbudowy w nawierzchni 
drogowej, zapewnia przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę 
podbudowy pomocniczej i podłoże. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie 
ziarnowym (od d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża 
gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być 
wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w 
określonych proporcjach. 

1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki 
niezwiązanej, wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności 
pomiędzy kategoriami różnych właściwości. 

1.4.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, 
sztuczny lub z recyklingu. 

1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które 
może być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z 
mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir 
kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub 
otoczaków. 

1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku 
procesu przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa 
sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i 
pomiedziowych. 
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1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału 
zastosowanego uprzednio w budownictwie. 

1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, 
mechanicznie rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe. 

1.4.8. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze 
skrystalizowanych krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez 
powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może 
odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem żużel 
wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 

1.4.9. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze 
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek 
żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla 
stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody.  

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1÷KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w 
osiach obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów, Warszawa 1997 [22]. 

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d 
(dolnego) równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm. 

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d 
równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym.  

1.4.13. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę 
kruszyw grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm. 

1.4.14. Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z 
mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni 
asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, który został ujednorodniony pod względem 
składu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia dużych kawałków mma (nadziarno nie 
większe od 1,4 D mieszanki niezwiązanej). 

1.4.15. Kruszywo słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance 
przeznaczonej do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które 
charakteryzuje się różnicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach 
przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej OST. O zakwalifikowaniu 
kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości przesiewów na jednym z 
sit kontrolnych.  

1.4.16. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogi, służąca do przenoszenia 
obciążeń z ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 
pomocniczej, które mogą być wykonywane w kilku warstwach technologicznych. 

1.4.17. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw 
wyżej leżących na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.  

1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 

% m/m   procent masy, 
NR         brak konieczności badania danej cechy, 
CRB       kalifornijski wskaźnik nośności, % 
SDV   obszar  uziarnienia,  w  którym  powinna  się mieścić  krzywa  uziarnienia mieszanki (S)  

deklarowana przez dostawcę/producenta, 
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ZKP zakładowa kontrola produkcji. 

1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], 
pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1], pkt 1.5. 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWiOr D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej lub STWiOR. 

2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki 

 Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są: 
– kruszywo, 
– woda do zraszania kruszywa. 

2.2.3. Kruszywa 

 Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw: 
a) kruszywo naturalne lub sztuczne, 
         Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 
1. 

Mieszanki o górnym wymiarze ziaren (D) większym niż 80 mm nie są objęte normą 
PN-EN 13285 [17] i niniejszą STWiOR. 
Tablica 1. Wymagania według WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek 

niezwiązanych w warstwie podbudowy zasadniczej  

Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości,  Dekl – deklarowana, wsk. – wskaźnik,                    
wsp. – współczynnik, roz. -rozdział 

Właściwość 
kruszywa 

Metoda 
badania 

wg 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek 
niezwiązanych, przeznaczonych do 

zastosowania w warstwie podbudowy 
zasadniczej pod nawierzchnią drogi obciążonej 

ruchem  kategorii KR1 ÷ KR6 

Pun
kt 

PN-
EN 

1324
2 

Wymagania 
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Zestaw sit # - 4.1-
4.2 

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 
31,5; 45; 63 i 90 mm (zestaw podstawowy 
plus zestaw 1)  
 Wszystkie frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 
933-1[5] 
 

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20,   kruszywo 
drobne: kat. GF80,   kruszywo o ciągłym 
uziarnieniu: kat. GA75.    
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg 
rysunków 1÷3 

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa 
grubego na sitach 
pośrednich 
 

PN-EN 
933-1 [5] 
 

4.3.2 Kat. GTC20/15 (tj. dla stosunku D/d ≥2 i 
sita o pośrednich wymiarach D/1,4 ogólne 
granice wynoszą 20-70% przechodzącej 
masy i graniczne odchylenia od typowego 
uziarnienia deklarowanego przez 
producenta wynoszą ±15%) 

Tolerancje typowego 
uziarnienia kru- 
szywa drobnego i kruszywa 
o ciągłym uziarnieniu 
 

PN-EN 
933-1 [5] 
 

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTF10 (tj. procent 
masy przechodzącej przez sito górne D: 
±5%, sito D/2: ±10%, sito 0,063 mm: 
±3%).Kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. 
GTA20 (tj. procent masy przechodzącej 
przez sito górne D: ±5%, sito D/2: ±20%, 
sito 0,063 mm: ±4%) 

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaź-
nika płaskości 

PN-EN 
933-3  [6] 

4.4 Kat. FI50 (tj. maksymalna wartość 
wskaźnika płaskości wynosi ≤ 50)  

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości 
wskaźnika kształtu 

PN-EN 
933-4  [7] 

4.4 Kat. SI55 (tj. maksymalna wartość 
wskaźnika kształtu wynosi ≤ 55) 

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o 
powierzchni przekruszonej 
lub łamanych oraz ziaren 
całkowicie zaokrąglonych w 
kruszywie grubym 

PN-EN 
933-5 [8] 

4.5 Kat. C90/3 (tj. masa ziarn przekruszonych 
lub łamanych wynosi 90 do 100 %, a masa 
ziarn całkowicie zaokrąglonych wynosi 0 
do 3 %) 

Zawartość pyłów w 
kruszywie grubym*) 

PN-EN 
933-1 [5] 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej 
przez sito 0,063 mm jest > 4) 

Zawartość pyłów   w  
kruszywie drobnym*) 

PN-EN    
933-1 [5]  

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej 
przez sito 0,063 mm jest > 22) 

Jakość pyłów - 4.7 Właściwość niebadana na pojedynczych 
frakcjach, a tylko w mieszankach wg 
wymagań dla mieszanek 

Odporność na rozdrabnianie 
kruszywa grubego 

PN-EN  
1097-2 
[10]  

5.2 Kat. LA40 (tj. maksymalna wartość 
współczynnika Los Angeles ≤ 40 **)) 

Odporność na ścieranie 
kruszywa grubego 

PN-EN   
1097-1 
[9]  

5.3 Kat. MDEDeklarowana (tj. współczynnik 
mikro-Devala >50)) 

Gęstość ziaren PN-EN 
1097-6, 
roz. 7, 8 i 
9  [11] 

5.4 Deklarowana 
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Nasiąkliwość PN-EN 
1097-6, 
roz. 7, 8 i 
9 [11]  

5.5 i 
7.3.2 

Kat. WcmNR (tj. brak wymagania) 
kat. WA242***)  (tj. maksymalna wartość 
nasiąkliwości  ≤2% masy) 

Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie 

PN-EN 
1744-
1[14]  

6.2 Kat. ASNR   (tj. brak wymagania) 
 

Całkowita zawartość siarki PN-EN  
1744-
1[14]  

6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania) 

Stałość objętości żużla 
stalowniczego 
 

PN-EN 
1744-1, 
roz. 19.3 
[14]   

6.4.2
.1 

Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości). 
Dotyczy żużla z klasycznego pieca 
tlenowego i elektrycznego pieca łukowego 

Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielko- piecowym 
kawałkowym 

PN-EN 
1744-1, 
p. 19.1 
[14]   

6.4.2
.2 

Brak rozpadu 

Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopieco- wym 
kawałkowym 

PN-EN 
1744-1, 
p.19.2[14
]  

6.4.2
.3 

Brak rozpadu 

Składniki rozpuszczalne w 
wodzie 

PN-EN 
1744-3 
[15] 

6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku 
do środowiska wg odrębnych przepisów 

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

Zgorzel słoneczna bazaltu PN-EN 
1367-
3[13] i 
PN-EN 
1097-2 
[10] 

7.2 Kat. SBLA Deklarowana (tj. wzrost 
współczynnika Los Angeles po gotowaniu 
> 8%) 

Mrozoodporność na frakcji 
kruszy- 
wa  8/16 mm   

PN-EN 
1367-1 
[12] 

7.3.3 Skały magmowe i przeobrażone: kat. F4 
(tj. zamrażanie-rozmrażanie ≤ 4% masy), 
skały osadowe: kat. F10, kruszywa z 
recyklingu: kat. F10 (F25****) 

Skład materiałowy - Zał. 
C 
 

Deklarowany 

Istotne cechy środowiskowe - Zał. 
C 
pkt 
C.3.
4 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 
76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 
źródłach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu do 
kruszyw sztucznych i odpadowych należy 
badać czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza wartości 
dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 
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*)       Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych 
granicznych 
**)     Do warstw  podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem   KR5-KR6  
dopuszcza  się jedynie kruszywa 
           charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA≤35    
***)    W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność 
****)  Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa 

 Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników 
wpływających szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie 
mieszanki niezwiązanej. 
 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1], pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, 

które powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego, 
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki, 
d) zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w 

miejscach trudno dostępnych. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, 

ST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1],  pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 
warunkach zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

      Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1], pkt 5. 
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5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W 
przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 
specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  projektowanie mieszanki, 
3.  odcinek próbny, 
4.  wbudowanie mieszanki, 
5.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST 
lub wskazań Inżyniera: 
– ustalić lokalizację robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 

ustalenia danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 
– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 
– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 

Można dodatkowo korzystać z STWiOR D-01.00.00 [2] przy robotach 
przygotowawczych oraz z STWiOR D-02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych.  

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego 

5.4.1. Postanowienia ogólne  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz 
wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w 
obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 
 Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. 
Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych 
przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych 
właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podbudowy zasadniczej. 
 Skład mieszanki projektuje się zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek 
niezwiązanych do podbudowy zasadniczej, określonych w tablicy 4. Wartości graniczne i 
tolerancje zawierają rozrzut wynikający z pobierania i dzielenia próbki, przedział ufności 
(precyzja w porównywalnych warunkach) oraz nierównomierności warunków wykonawczych. 
 Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały 
zachowanie jednakowych właściwości, spełniając wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw 
powinny być jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzować się równomierną 
wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom tablicy 1, przy czym w 
mieszankach wyprodukowanych z różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać 
wymagania tablicy 1. 
 Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu można ustalać skład  mieszanek, 
wzorując się na przykładach podanych w załączniku 1. 

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek 

 W warstwach podbudowy zasadniczej zaprojektowano mieszankę z  kruszyw o 
uziarnieniu 0/31,5 mm, 
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  Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w 
tablicy 4, odnośnie wrażliwości na mróz mieszanek kruszyw, dotyczą badania materiału po 
pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie Proctora według PN-EN 13286-2 [18]. 

Zawartość pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, 
określana wg PN-EN 933-1 [5], powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku 
słabych kruszyw, zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, 
po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora powinna również spełniać wymagania podane 
w tablicy 4. Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w 
mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej. 

Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określana według PN-EN 933-1 [5] 
powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw decyduje 
zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm należy określić 
według PN-EN 933-1 [5]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierać się w 
obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1÷3, 
odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1÷3 pokazano również liniami 
przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia 
mieszanki „S” deklarowana przez dostawcę/producenta.  

W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i 
deklarować po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej 
mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora mieści się w krzywych granicznych podanych 
na odpowiednich rysunkach 1÷3.   

 

 

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm          do 
warstw podbudowy zasadniczej 

 
Oprócz wymagań podanych na rysunku  1 wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek 

zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w 
tablicach 2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek. 

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie 
z deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i 
dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziaren słabych, 
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wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora 

Mieszanka 
niezwiązana, 

mm 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8 - ± 8 - ± 8   

 
 Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko 
mieścić się w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi 
liniami (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale 
powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w 
przesiewach podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek 

Mie-
szan-
ka, 
mm 

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach; 
[różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)] 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 

min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max 

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

  
 Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny spełniać 
wymagania wg tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw 
podbudowy zasadniczej odnośnie wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania 
materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metoda Proctora według PN-EN 13286-2 [18]. Nie 
stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej 
do podbudowy zasadniczej, o ile szczegółowe rozwiązania nie przewidują tego. 
 Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej 
zawartości wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej metodą Proctora  
według  PN-EN 13286-2 [18], w granicach podanych w tablicy 4. 
 Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej należy wykonać na mieszance 
zagęszczonej metodą Proctora  do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach 
przechowywania jej w wodzie. CBR należy oznaczyć wg PN-EN 13286-47 [19], a 
wymaganie przyjąć wg tablicy 4. 

Istotne cechy środowiskowe  

 Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w 
drogownictwie mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do 
wyrobów budowlanych, które nie oddziaływają szkodliwie na środowisko. Większość 
substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 
występuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w 
stosunku do których brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i 
kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się zachowanie ostrożności. 
Przydatność takich kruszyw, jeśli jest to wymagane, może być oceniona zgodnie z 
wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach wątpliwych należy uzyskać ocenę 
takiej mieszanki przez właściwe jednostki.  

Wymagania wobec mieszanek 

 W tablicy 4 przedstawia się zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek 
kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy zasadniczej. 
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Tablica 4. Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy 
zasadniczej 

Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości,   wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik 
 

Właściwość 
kruszywa 

Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego 
w warstwie podbudowy zasadniczej pod nawierzchnią 

drogi obciążonej ruchem  kategorii KR1 ÷ KR6 

Pun
kt 

PN-
EN 

1328
5 

Wymagania 
 

Uziarnienie mieszanek 4.3.1  0/31,5; 0/45; 0/63 mm 

Maksymalna zawartość 
pyłów: 
Kat.UF 

4.3.2 Kat. UF9  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 
0,063 mm powinna być ≤ 9%) 

Minimalna zawartość pyłów: 
Kat. LF  

4.3.2 Kat. LFNR  (tj. brak wymagań) 

Zawartość nadziarna: 
Kat.OC 

4.3.3 Kat. OC90 (tj. procent przechodzącej masy przez 
sito 1,4D*) powinien wynosić 100%, a 
przechodzącej przez sito D**) powinien wynosić 90-
99%) 

Wymagania wobec 
uziarnienia 

4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1÷3 

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

4.4.2 Wg tab. 2 

Wymagania wobec 
jednorodności uziarnienia na 
sitach kontrolnych – różnice 
w przesiewach 

4.4.2 Wg tab. 3 

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

4.5 45 

Odporność na rozdrabnianie 
(dotyczy frakcji 10/14 mm 
odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1097-1 [9], kat. nie 
wyższa niż 

 Kat. LA35  (tj. współczynnik Los Angeles ≤ 35) 

Odporność na ścieranie 
(dotyczy frakcji 10/14 mm 
odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1097-1 [9], kat. MDE 

 Deklarowana 

Mrozoodporność (dotyczy 
frakcji kruszywa 8/16 mm 
odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1367-1 [12] 

 Kat. F4  (tj. zamrażanie-rozmrażanie, procent masy 
≤ 4) 



STWiOR – Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Skic 

str. 49 

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

  ≥ 80 

Wodoprzepuszczalność 
mieszanki w warstwie 
odsączającej po 
zagęszczeniu metodą 
Proctora do wskaźnika 
zagęszczenia IS=1,0; wsp. 
filtracji ”k”, co najmniej cm/s 

4.5 Brak wymagań 

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

 80-100 

Inne cechy środowiskowe 4.5 Większość substancji niebezpiecznych określonych 
w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 
występuje w źródłach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw 
sztucznych i odpadowych należy badać czy 
zawartość substancji niebezpiecznych nie 
przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów 

*) Gdy wartości obliczone z 1,4D oraz d/2 nie są dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, 
należy przyjąć następny niższy wymiar sita. Jeśli D=90 mm należy przyjąć wymiar sita 125 
mm jako wartość nadziarna. 
**) Procentowa zawartość ziaren przechodzących przez sito D może być większa niż 99% 
masy, ale w takich przypadkach dostawca powinien zadeklarować typowe uziarnienie. 
***) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora  
wg PN-EN 13286-2 [18]. 

5.5. Podłoże pod podbudowę zasadniczą 

 Podłożem pod podbudowę zasadniczą jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj 
podbudowy pomocniczej powinien być zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. 
Wszystkie niezbędne cechy geometryczne podbudowy pomocniczej powinny umożliwić 
ułożenie na niej podbudowy zasadniczej. 
 Jeśli podbudowa pomocnicza wykonana jest z mieszanki kruszywa niezwiązanego to 
powinna być wykonana zgodnie z OST D-04.04.02a „Podbudowa pomocnicza z mieszanki 
kruszywa niezwiązanego” [4]. 

5.6. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwę podbudowy zasadniczej 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki 
(wytwórnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnić ciągłość 
produkcji zgodną z receptą laboratoryjną. 
 Ze względu na konieczność zapewnienia mieszance jednorodności nie zaleca się 
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji kruszywa na drodze. 
 Przy produkcji mieszanki kruszywa należy prowadzić zakładową kontrolę produkcji 
mieszanek niezwiązanych, zgodnie z  WT-4 [20] załącznik C, a przy dostarczaniu mieszanki 
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przez producenta/dostawcę należy stosować się do zasad deklarowania w odniesieniu do 
zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20] załącznik B. 

5.7. Wbudowanie mieszanki kruszywa  

 Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. Zaleca się w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z 
zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią ładunkową. 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana metodą zmechanizowaną przy użyciu 
zalecanej, elektronicznie sterowanej, rozkładarki, która wstępnie może zagęszczać układaną 
warstwę kruszywa. Rozkładana warstwa kruszywa powinna być jednakowej grubości, takiej 
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Jeżeli 
układana konstrukcja składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora. Mieszanka o większej wilgotności 
powinna zostać osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej 
mieszarką, kilkakrotne przesuwanie mieszanki równiarką. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 Rozścieloną mieszankę kruszywa należy sprofilować równiarką lub ciężkim 
szablonem, do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych ustalonych w dokumentacji 
projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia. 

5.8. Zagęszczanie mieszanki kruszywa 

 Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które 
należy kontynuować aż do osiągnięcia wymaganego w ST wskaźnika zagęszczenia. 
 Warstwę kruszywa niezwiązanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami 
wibracyjnymi i gładkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca się zagęszczać 
najpierw walcami ogumionymi, a następnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze 
ziaren drobnych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. 
W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne 
itp. 
 Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy. 
 Zaleca się, aby grubość zagęszczanej warstwy nie przekraczała przy walcach 
statycznych gładkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm. 

5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy 

 Zagęszczona warstwa, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli po wykonanej warstwie będzie się odbywał ruch 
budowlany, to Wykonawca jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia, spowodowane 
przez ten ruch. 

5.10. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami 
Inżyniera dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych  robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 
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– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub 

terenowych, 

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 

− usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR   D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1], pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie 
właściwości określone w tablicy 1 niniejszej STWiOR. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót 
podaje tablica 5.  

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic 
terenu robót z dokumentacją 
projektową 

1 raz 
Wg pktu 5  

i dokumentacji 
projektowej  

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 

3 Właściwości kruszywa 

Dla każdej partii 
kruszywa  i przy 
każdej zmianie 

kruszywa 

Wg tablicy 1 

4 Uziarnienie mieszanki 
2 razy na dziennej 
działce roboczej   

Wg tablicy 4 

5 Wilgotność mieszanki Jw. Jw. 

6 Zawartość pyłów w mieszance Jw. Jw. 

7 Zawartość nadziarna w mieszance Jw. Jw. 

8 
Wrażliwość mieszanki na mróz, 
wskaźnik piaskowy 

Jw. Jw. 

9 Zawartość wody w mieszance Jw. Jw. 
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10 
Wartość CBR po zagęszczeniu 
mieszanki 

10 próbek  
na 10 000 m2 

Jw. 

 

11 Inne właściwości mieszanki Wg ustalenia 
Inżyniera 

Jw. 

12 Cechy środowiskowe Wg ustalenia 
Inżyniera 

Jw. 

13 Roboty wykończeniowe Ocena ciągła Wg pktu 5.12 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy zasadniczej 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
warstwy z mieszanki niezwiązanej podaje tablica 6. 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

 
Lp. 

Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna 
częstotliwość badań i 

pomiarów 

 
Dopuszczalne odchyłki 

1 Szerokość warstwy 1 raz 
+10 cm, -5 cm (różnice od 

szerokości projektowej) 

2 Równość podłużna Wg [21] Wg [21] 

3 Równość poprzeczna Wg [21] Wg [21] 

 
4 

 
Spadki poprzeczne *) 

 
1 raz 

± 0,5% (dopuszczalna 
tolerancja od spadków 

projektowych) 

5 Rzędne wysokościowe Wg [21] Wg [21] 

6 Ukształtowanie osi w planie *) - 
Przesunięcie od osi 

projektowanej ± 5 cm 

 
7 

 
Grubość warstwy 

w 2 punktach  Różnice od grubości 
projektowanej ±10%            

 

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

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR  D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1], pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 
 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1], pkt 8.  
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1], pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

− rozłożenie mieszanki, 

− zagęszczenie mieszanki, 

− utrzymanie warstwy w czasie robót, ew. impregnacja warstwy, 

− przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i badań, 

− uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 

− roboty wykończeniowe, 

− odwiezienie sprzętu. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, 

ST, specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiOR obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 
do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 
10. Przepisy związane 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWiOR) 

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3.  D-02.00.00 Roboty ziemne 
   

10.2. Normy 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
składu ziarnowego – Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
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8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w 
wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

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

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

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

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

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

14. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza 
chemiczna 

15. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: 
Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw 

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

17. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania  
18. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – 

Część 2: Metody określania gęstości i zawartości wody – 
Zagęszczanie metodą Proctora 

19. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – 
Część 47: Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski 
wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik nośności i 
pęcznienia liniowego 

10.3. Inne dokumenty 

20. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne 
(zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach 
krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

21. 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. nr 43, poz. 430) 

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna 
Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
D – 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiOR 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach 
budowy kładki dla pieszych w miejscowości Skic. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej oraz umocnienie skarp płytami 
ażurowymi 40x60 cm zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przedmiarem robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący 
się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 
niż 1,0 m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 
wodę. 

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych 
od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

 Betonowa kostka/płytka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, 
określone w katalogu producenta: 
1.  odmianę: 

a) kostka/płytka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka/płytka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy 

ścieralnej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 
2.  barwę: 

a) kostka/płytka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka/płytka kolorowa, z betonu barwionego, 

3.  wymiary, zgodne z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej, oraz w 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 

  
Szczegółowy zakres i rodzaj elementów nawierzchni przedstawiono w dokumentacji 
projektowej oraz przedmiarze robót. 
 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
 Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach 
bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w 
tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do 
stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą 
w warunkach mrozu  

Lp
. 

Cecha 
Zał
ącz
nik 
nor
my 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary   

1.
1 

Dopuszczalne odchyłki 
w mm od 
zadeklarowanych 
wymiarów kostki, 
grubości                            
< 100 mm 

C Długość   szerokość   grubość 
 
 
 

± 2            ± 2            ± 3 
 

± 3            ± 3            ± 4 

Różnica pomię-
dzy dwoma po-
miarami gru-
bości, tej samej 
kostki, powinna 
być ≤ 3 mm 
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≥ 100 mm 

1.
2 

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

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                      wklęsłość 

 
 
 
 

1,5                                    1,0 
 

2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.
1 

Odporność na 
zamrażanie/rozmraża
-nie z udziałem soli 
odladzających (wg 
klasy 3, zał. D) 

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

2.
2 

Wytrzymałość na 
rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

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

2.
3 

Trwałość   (ze 
względu na wytrzyma-
łość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.
4 

Odporność na 
ścieranie (wg klasy 3  

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 oznaczenia H normy)  szerokiej 
ściernej,              
wg zał. G 
normy – 
badanie 

podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H mormy – badanie 

alternatywne 

   ≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2  

2.
5 

Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I - jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifo-
wana lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 

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

3 Aspekty wizualne 

3.
1 

Wygląd J - górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys 
i odprysków, 

- nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 

- ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 
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3.
2 
 
 
 
 

3.
3 

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

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

- tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną 
przez odbiorcę, 

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

 
 W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 
1 (np. na nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), 
wymagania wobec kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. 
 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie 
czynników atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. 
cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać 
kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. 
tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do 
barwienia: sadz i barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni 
kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-
3 lat. 

2.2.3. Składowanie kostek 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

 Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 
materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku spełniającego 
wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadającej wymaganiom  PN-EN 
1008:2004 [4], 

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo - piaskowej 

− piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004 [3]. 
 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można 
przechowywać do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym 
i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym 
dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach 
magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement 
niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). 
Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach 
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   

  Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z 

wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 
wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

 Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 
szlifierki z tarczą). 
 Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne 
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem 
naroży. 
 Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać 
wymaganiom właściwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom 
PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. 
 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 
 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu 
zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do 
załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca 
się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z 
kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane 
do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - 
przed rozpyleniem. 

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami 
towarowymi i innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. 
Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki 
niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. 
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Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń 
do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. Cement luzem może być przewożony 
w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od 
pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas 
transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia do 
wyładowania cementu.  

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować 
dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, 
chroniących je przed zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Podłoże i koryto 

 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone 
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami STWiOR D-04.01.01 
[6].   
 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją. 
 Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 
brukowej na: 
a) cementowo-piaskowej oraz podbudowie. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem, obejmują: 
1. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
2. ułożenie kostek z ubiciem, 
3. zamulenie kostki, 
4. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
5. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.4. Podsypka 

 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub 
STWiOR. 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 
cm. 
 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy 
pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, 
a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej 
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powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) 
lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość 
podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni 
z kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.5.1.Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz 
deseń ich układania (przykłady podano w zał. 5) powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada 
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inspektor Nadzoru 
może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na 
podsypce piaskowej. 

5.5.2.Warunki atmosferyczne 

 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie 
nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy 
czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich 
temperaturach otoczenia. 

5.5.3.Ułożenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej 
partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 
warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, 
którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 
krawężników. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
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 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni 
tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można 
używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 
specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz 
z podsypką. 

5.5.4.Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka 
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na 
kostki całe. 

5.5.5.Spoiny 

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 
mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie 
spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. 
 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 

piaskowej, 
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w 
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 
względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

5.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi 
piaskiem, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 
4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
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− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje 
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
w pkcie 2, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 
podaje tablica 2. 
 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań 
Wartości 

dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i 
koryta 

Wg STWiOR D-04.01.01 
[6] 

 

3 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 
punktach dziennej działki 
roboczej: grubości, 
spadków i cech 
konstrukcyjnych w 
porównaniu z 
dokumentacją pro-
jektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.4; 
odchyłki od 
projektowanej 

grubości 1 cm 

5 Badania  wykonywania  
nawierzchni  z kostki 

  

 a) zgodność z 
dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej 

- 

 b) położenie osi w planie 
(sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowa-nej do 2 
cm 

 c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone 
instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach cha-
rakterystycznych 

Odchylenia:       +1 
cm; -2 cm 

 d) równość w profilu 
podłużnym łatą 
czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 
mm 

 e) równość w przekroju 
poprzecznym 
(sprawdzona łatą 
profilową z po-ziomnicą 
i pomiarze prześwitu kli-
nem cechowanym oraz 
przymiarem liniowym 
względnie metodą 
niwela-cji) 

Jw. Prześwity między 
łatą a powierzchnią 
do 8 mm 
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 f) spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą 
niwelacji) 

Jw. Odchyłki od do-
kumentacji pro-
jektowej do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od sze-
rokości projekto-

wanej do  5 cm 

 h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin 

W 20 punktach 
charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg pktu 5.5.5 

 i) sprawdzenie koloru 
kostek i desenia ich 
ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumenta-cji 
projektowej lub 
decyzji Inży-niera 

6.4. Badania wykonanych robót 

 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano 
w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie 
jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów 
kostek, spękań, plam, deformacji, 
wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi 
nawierzchni w planie 

Geodezyjne sprawdzenie 
położenia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych 
(dopuszczalne przesunięcia wg 
tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  
punktach charakterystycznych (wg 
metod i do-puszczalnych wartości 
podanych w tab. 2, lp. od 5c do 
5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin 
w nawierzchni, oraz wypełnienie 
spoin 

Wg pktu 5.5 i 5.5.5 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonanie podsypki pod nawierzchnię. 
 Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” oraz STWiOR. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− wykonanie podsypki, 

− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

− ułożenie i ubicie kostek, 

− wypełnienie spoin, 

− pielęgnację nawierzchni, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

− odwiezienie sprzętu. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych 
pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez STWiOR wymienione w 
pktach 5.4 i 5.5. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiOR obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 
do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 
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2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
3. PN-EN 

13242:2004 
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
(W okresie przejściowym można stosować PN-B-11111:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa 
mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych, PN-B-
11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek) 

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
D – 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiOR 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego w ramach 
budowy kładki dla pieszych w miejscowości Skic. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeży chodnikowych, zgodnie z przedmiarem robót 
oraz dokumentacją techniczną. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w STWiOR DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiOR 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 
STWiOR D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

− obrzeża 8 x 30 cm odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340:2004, 

− mieszanka betonowa C12/15 wg PN-EN 206-1:2003, 

− podsypka cementowo-piaskowa  

− deskowania systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunku ławy. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne wg PN-EN 1340:2004 

Obrzeża powinny być wykonane jako wibroprasowane, z betonu klasy nie niższej niż 
C25/30. Klasa betonu powinna pozwolić na spełnienie poniższych wymagań: 

 nasiąkliwość – wartość średnia ≤ 6%  
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 odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 (D), 
ubytek masy po badaniu zamrażania / rozmrażania – wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy 
czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2, 

 wytrzymałość na zginanie – min. klasa 2 (T), charakterystyczna wytrzymałość na zginanie 
≥ 5,0 MPa; minimalna wytrzymałość na zginanie ≥ 4,0 MPa, 

− odporność na ścieranie – min. klasa 4 (I), odporność na ścieranie wg met. w załączniku G 
≤ 20 mm. Alternatywnie badanie można wykonać na tarczy Boehmego wg zał. H ≤ 18000 
mm3 / 5000mm2. 

Wymagania kształtów i wymiarów zgodne z PN-EN 1340:2004. Wymiary nominalne 
powinny być zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami STWiOR. 
 

Tabela 1. Wymagania kształtów i wymiarów 

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

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

2 
Wymiary powierzchni 

za wyjątkiem 
promienia 

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

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

4 
Płaskość i 

prostoliniowość 

Długość pomiarowa w mm 
Dopuszczalna odchyłka 

płaskości i prostoliniowości 
w mm 

300 ±1,5 

400 ±2,0 

500 ±2,5 

800 ±4,0 

2.4. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek 
i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość 
minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.5. Mieszanka betonowa na ławy 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować mieszankę betonową o klasie 
wytrzymałości na ściskanie C12/15, wg PN-EN 206-1:2003. 

Wymagania wobec kruszywa, zgodne z normą PN-EN 13620+A1:2010. 

2.6. Materiały na podsypkę 

Zastosować podsypkę cementowo-piaskową 1:4.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Ponadto używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami 
określonymi w niniejszej ST. 
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Do ułożenia obrzeży należy użyć następującego sprzętu: 

− sprzęt ręczny i pomocniczy, 

− betoniarka, 

− piły do cięcia obrzeży, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport obrzeży betonowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 70% założonej wytrzymałości 
gwarantowanej betonu. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 
w czasie transportu. 

4.3. Transport betonu, cementu i piasku 

 Przewidziano transport materiałów dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający przed wpływami atmosferycznymi i rozsegregowaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

 Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiOR D-M-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne” pkt 5. 

5.2. Zakres robót przy układaniu obrzeży chodnikowych 

Zakres wykonywanych Robót: 

− wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe dla krawężnika zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, 

− ewentualne wykonanie rowka pod ławę jako wykopu wąskoprzestrzennego o szerokości 
i głębokości zgodnej z Dokumentacją Projektową, 

− ułożenie deskowania dla ławy z oporem,  

− wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C16/20, o grubości zgodnej z 
Dokumentacją Projektową,  

− demontaż deskowania ławy, 

− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, 

− ułożenie obrzeży na wysokości i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od 
ciągu komunikacyjnego) zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

− odcinki obrzeża znajdujące się po wewnętrznej stronie chodnika - między chodnikiem a 
pasem dzielącym, ustawia się jako wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi 
w Dokumentacji Projektowej. 

− zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana materiałem zgodnym z Dokumentacją 
Projektową i starannie ubita, 

− spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiOR D-M-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić zgodnie z załącznikiem J 
normy PN-EN 1340:2004. 

Pomiary wymiarów należy przeprowadzić zgodnie z załącznikiem C normy PN-EN 
1340:2004, a wyniki nie powinny przekraczać wartości podanych w tabeli 1. 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone 
w normach podanych dla odpowiednich materiałów w niniejszej ST, p. 2. 

6.3. Badania w czasie Robót 

 W czasie Robót należy sprawdzać wykonanie: 

a)  koryta pod ławę, 

b)  ławy betonowej, 

c)  grubości podsypki, 

d)  ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 

− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1 cm na każde 100 m 
długości obrzeża, 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego 
8x30cm wraz z wykonaniem wszystkich Robót towarzyszących opisanych w niniejszej 
STWiOR. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiOR DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”  
pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według p. 6 
niniejszej ST, dały wyniki pozytywne. 
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Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i ST podlegają rozbiórce i 
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za 
niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonane koryto, 

− wykonanie deskowania, 

− ława betonowa, 

− podsypka cementowo-piaskowa, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 betonowego obrzeża chodnikowego. 
Zapłacie podlegają Roboty odebrane. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego 
sposobu wykonania i obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
− ewentualne wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża pod ławę betonową, z odwozem 

gruntu na wysypisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania i utylizacji, 
− wykonanie szalunku pod ławę, 
− wykonanie ławy betonowej, 
− rozebranie deskowania ławy, 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,  
− ustawienie obrzeża, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób i pomiarów, 
− oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

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

PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonów. 

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

PN-EN 13242+A1:2010  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 
drogowym 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
M-11.07.01 ŚCIANKI SZCZELNE STALOWE 

1.Wstęp 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót wykonania ścianek szczelnych w ramach budowy kładki dla pieszych w 

miejscowości SKic. 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem ścianki szczelnej dla zabezpieczenia fundamentów przyczólków  i w związku 
z wbiciem stalowych rur palowych dla zakotwienia izbic podporów pośrednich dla budowy 
obiektów mostowych i obejmują: 

− wprowadzenie w grunt grodzic określonej długości, 

− wyciągnięcie grodzic, 

1.4. Określenia podstawowe 

Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

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

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

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

2. Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są: 

2.1. Grodzice ze stali. 

Grodzice G 61 lub inne ze stali zgodnie z PN-H-93433 lub inne zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

Grodzice  powinny mieć oznaczone trudnozmywalną farbą ich gabaryty, numer partii i datę 
produkcji. 

Stal powinna spełniać wymagania norm PN-M-84018 i PN-EN 10025-…:2007. 

2.2. Stężenia. 

Na elementy rozparcia stosować profile walcowane ze stali np. ceowniki lub dwuteowniki. 
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3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania ścianki szczelnej powinien mieć do dyspozycji 

następujący sprzęt: 

− sprzęt do wprowadzania w grunt grodzic oraz ich wyciąganie 
metodami bezwibracyjnymi.  

− żuraw samochodowy 

− spawarki elektryczne 

Sprzęt używany do wykonania ścianki szczelnej musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. Transport 
Transport grodzic powinien odbywać się po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych 

drogach dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi 
i informacyjnymi. 

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu 
drogowym. 

Transport powinien zapewniać: 

− stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

− zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem, 

− kontrolę załadunku i wyładunku. 

Grodzice należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem ścianki szczelnej i 
pali rurowych powinien wykonać Projekty: pomostów roboczych, ścianki szczelnej i 
ewentualnej konstrukcji rozporowej oraz przedstawić je do akceptacji Inżynierowi. Grodzice 
stanowić będą zabezpieczenie wykopów. 

5.2.1. Wykonanie pomostów roboczych 

Przed przystąpieniem do zagłębiania ścianki szczelnej stalowej należy wykonać na 
podstawie ww. Projektu pomosty robocze dla kafara. Po wykonaniu robót pomosty należy 
rozebrać.  

5.2.2. Roboty przygotowawcze. 

Grodzice  stalowe na placu budowy należy układać w stosach z przekładaniem ich warstw 
drewnianymi dylami, których górne płaszczyzny powinny być w jednym poziomie. W pionie 
dyle powinny być jedne pod drugimi. Rozmieszczenie stosów grodzic i rur powinno zapewniać 
do nich swobodny dostęp. 

Przed przystąpieniem do wykonania  ścianki szczelnej należy sprawdzić zgodność grodzic 
z Dokumentacją Projektową oraz ich stan. Grodzice uszkodzone należy usunąć z placu 
budowy. 
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5.2.3. Zasady wykonania ścianki szczelnej. 

Przed rozpoczęciem zagłębiania elementów ścianki szczelnej należy zapewnić 
współosiowość grodzicy,  i części wprowadzającej. 

W przypadku uszkodzenia głowicy należy odciąć uszkodzony odcinek grodzicy. Przy 
powtarzaniu się uszkodzeń głowic należy zmienić parametry młota. 

Wprowadzanie grodzic należy przerwać, gdy uzyskuje się wpędy grodzic mniejsze niż 
przewidziane w Instrukcji urządzenia. 

Nie należy dążyć do wprowadzenia grodzic do rzędnej projektowanej mimo małego wpędu. 

Ściankę szczelną stalową należy zagłębić na głębokość przewidzianą w Dokumentacji 
Projektowej. W trakcie zagłębiania grodzic należy dbać o zapewnienie szczelności zamków 
łączących poszczególne grodzice. Zagłębianie grodzic przeprowadza się kolejno. 

Przed przystąpieniem do właściwego zagłębiania należy przeprowadzić test na długość 
grodzic. Grodzice do testu należy usytuować tak, aby mogły stać się elementami ścianki 
szczelnej. Grodzice te muszą być zagłębiania tymi samymi urządzeniami, które będą używane 
do pozostałych. 

Wpęd grodzic należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. W czasie robót palowych należy 
prowadzić Dziennik wykonania ścianki szczelnej. 

Elementy narożne ścianki należy wykonać z dwóch grodzic zespawanych ze sobą na całej 
długości. 

Wykonane ścianki szczelne z grodzic należy stężyć ze sobą kształtownikami stalowymi. 

Po zagłębiania ścianki szczelnej i odebraniu jej przez Inżyniera należy przystąpić 
niezwłocznie do wykonania wykopów zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

6.1. Elementy stalowe 

Przed przystąpieniem do zagłębiania grodzic należy sprawdzić: 

− wymiary i jakość grodzic stalowych przygotowanych do wykonania robót, 

− geodezyjne wytyczenie ścianki szczelnej i jejlokalizacji. 

Grodzice nie powinny być powyginane, a ich końce nie mogą być uszkodzone. Zamki 
powinny zapewniać szczelność połączeń. 

Materiały przeznaczone do wbudowania powinny być zgodne z PN lub posiadać Aprobatę 
techniczną, posiadać atest producenta oraz uzyskać każdorazowo przed wbudowaniem 
akceptację Inżyniera z wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2. W trakcie zagłębiania grodzic należy kontrolować ich wpęd. 

Po wykonaniu ścianki szczelnej należy sprawdzić jej położenie w planie i wysokościowe. 

Tolerancje dla ścianki z grodzic są następujące: 

− przesunięcie w planie nie powinno być większe niż 3 cm,  

− odchylenie od kierunku wprowadzania grodzic nie powinno być większe niż 
1,0% i 2 cm na długości od dna wykopu do góry. 
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7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr bieżący) wykonanej ścianki szczelnej określonej 

długości. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi 
w trakcie budowy, 

− dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym 
wykonywane były roboty fundamentowe, 

− Dziennik Budowy, 

− Dziennik wykonania ścianki szczelnej. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace przygotowawcze i pomiarowe, 

− wykonanie Projektów pomostów roboczych, zagłębiania (rozparcia) ścianki 
szczelnej oraz Projektu rozparcia ścianki, 

− zakup i transport grodzic, 

− montaż, demontaż i przemieszczanie urządzenia do zagłębiania grodzic 
w obrębie budowy, 

− przygotowanie i rozbiórkę pomostów roboczych, 

− przygotowanie grodzic do wprowadzenia w grunt, 

− zagłębianie grodzic do właściwej głębokości z zapewnieniem szczelności 
połączeń, 

− przycięcie grodzic  – gdy jest to konieczne, 

− montaż stężeń – rozparcia grodzic, 

− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 
w specyfikacji. 

10. Przepisy związane 
PN-B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

PN-H-93433 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco. Grodzice G 62. 

PN-H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 

PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie przechowywanie i transport. 

PN-92/H-01106 Stal. Ogólne warunki techniczne dostaw wyrobów. 

PN-M-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco. 
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PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. Wymiary. 

PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne 
warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: 
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 
warunki dostawy. 

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.. Tolerancje 
kształtu i wymiarów. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
M-14.01.01 KONSTRUKCJE STALOWE USTROJU NIOSĄCEGO ZE 

STALI TYPU S355 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot STWiOR 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru Robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowej w ramach budowy kładki dla 
pieszych w miejscowości Skic. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej mostu i obejmują: 

• dla kładki montaż konstrukcji stalowej w tym: 

− dźwigary główne, 

− poprzecznice  

− oczepy 

− podłużnice 

− usztywnienia 

− stężenia 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Komisarz Odbiorczy Ministerstwa Infrastruktury - osoba fizyczna upoważniona do 
odbioru technicznego w hucie stali konstrukcyjnej przeznaczonej na mosty, wyznaczona 
przez Głównego Inspektora Dozoru Technicznego. 
 
1.4.2. Komisja Kwalifikacyjna Ministerstwa Infrastruktury - organ Ministerstwa Infrastruktury 
kwalifikujący i nadający uprawnienia wytwórniom konstrukcji stalowych do wykonywania, 
montażu i remontów mostów, wiaduktów drogowych, kolejowych, kładek pieszo-jezdnych i 
pieszych o konstrukcji stalowej.(Sekretariat Komisji - Warszawa, ul. Jagiellońska 89). 
 
1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi ogólnymi polskimi normami i ST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 
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Do budowy mostów można stosować wyłącznie materiały zgodne z Polskimi Normami 
lub posiadające Aprobaty techniczne. 
 

Do wytworzenia stalowych konstrukcji mostowych należy używać stal zgodnie 
z PN-S-10052. Inne gatunki stali mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą 
Inżyniera, jeśli posiadają Aprobaty techniczne. 

 
Do wykonania konstrukcji stalowych należy stosować stal niskostopową o podwyższonej 

wytrzymałości gatunku S355, o składzie chemicznym i właściwościach wg PN-H-84018 oraz 
PN-S-10052. Stal powinna mieć udarność nie mniejszą niż 270 KJ/m2 sprawdzaną w temp. -
40oC (na próbkach Mesnagera). Do wykonania konstrukcji stalowej kładek pieszych 
dopuszcza się stosowanie stali o wytrzymałości S235 i S275. 
 

Do wykonania konstrukcji stalowych możliwe jest zastosowanie zamiennie stali gatunku 
S355J2+N wg PN-EN 10020-1:2003 „Definicja i klasyfikacja gatunków stali” – po 
zaakceptowaniu przez Inżyniera oraz uzgodnienia przez Projektanta. 

Dopuszcza się zastosowanie stali (i innych materiałów) posiadających deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Normą zharmonizowaną lub europejską Aprobatą 
Techniczną wydaną przez upoważnioną jednostkę. Zastosowanie stali innych gatunków 
niż określono w Dokumentacji Projektowej wymaga zgody Inżyniera oraz Projektanta. 

Odbiór stali na podstawie Świadectwa Badań (Hutniczego) wg PN-EN 10204:2006 
(punkt 3.1). 

lub: 

Odbiór wyrobów ze stali konstrukcyjnej gatunków zgodnych z PN-S-10052 
przeznaczonych do wytworzenia stalowej konstrukcji mostowej przez Komisarza Odbiorczego 
(wg PN-S-10050).  

Ze względu na zmienność norm i przepisów dotyczących wykonywania konstrukcji 
stalowych oraz proces dostosowywania polski przepisów, norm i procedur do unijnych 
(Unii Europejskiej) procedura odbioru materiałów i konstrukcji zostanie określona przez 
Inżyniera. 

Wyroby powinny zgodnie z PN-S-10050 spełniać wymagania wg punktu 2.1 oraz: 
− mieć atesty hutnicze wydane przez Producenta i Świadectwo Badań (Hutnicze) 

wg PN-EN 10204:2006 (punkt 3.1) lub zaświadczenie odbioru (przez Komisarza 
Odbiorczego Ministerstwa Infrastruktury), 

− mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowe 
przywieszki zgodnie z PN-90/H-01103 i PN-87/H-01104 lub wg odpowiednich 
norm, 

− spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych. 

− dla kątowników wg PN-H-93000 i PN-EN 10056-1:2000, 
− dla ceowników wg PN-H-93000 i PN-EN 10279:2003. 
− dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10025:2007, PN-H-

92203:1994. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji stalowej ww. mostu według zasad 
niniejszej ST są: 
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2.1. Blachy ze stali 18G2A lub 18G2ACu [S355J2+N]. 
Blachy ze stali 18G2A lub 18G2ACu - na elementy konstrukcyjne - powinny być zgodne 

z Dokumentacją Projektową pod względem gatunków, asortymentów i własności oraz 
odpowiadać wymaganiom norm. 

Wymagane są badania ultradźwiękowe wszystkich elementów na rozwarstwienie (klasa 
P6 wg PN-EN 10160:2001). 

2.2. Kształtowniki i blachy ze stali 18G2A oraz 18G2ACu [S355J2+N]. 
Kształtowniki i blachy ze stali 18G2A oraz 18G2ACu na zwiatrowanie i elementy 

pomocnicze - powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową pod względem gatunków, 
asortymentów i własności oraz odpowiadać wymaganiom norm.  

2.3. Zamówienia na materiały spawalnicze. 
Zamówienia na materiały spawalnicze składa Wytwórca konstrukcji mostowej 

u zaakceptowanego przez Inżyniera Producenta. 
Na Wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowywania 

atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej. 
Badania, które warunkują wystawienie atestów Wytwórca materiałów spawalniczych 
przeprowadza na własny koszt. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą każdej partii 
materiałów spawalniczych. 

Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy konstrukcji stalowej powinny być atestowane 
na koszt własny Wytwórcy konstrukcji w zakresie ustalonym przez Inżyniera. 

Materiały do połączeń spawanych odpowiednie do gatunków stali łączonych elementów 
będą określone w projekcie technologii spawania i muszą być zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

Powinny one spełniać wymagania następujących norm: 

− elektrody wg PN-M-69430 i PN-M-69433, 
− druty spawalnicze wg PN-M-69420, 
− topiki do spawania łukiem krytym PN-M-69355, 
− topiki do spawania żużlowego PN-M-69356. 

Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji 
dostawcy. Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, 
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. łączniki i materiały spawalnicze 
przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji mostowej powinny być 
oddzielone od pozostałych. 

Elektrody otulone powinny posiadać otulinę nieuszkodzoną, centryczną, niezatłuszczoną 
i niezawilgoconą. 

Przed przystąpieniem do spawania elektrody należy wysuszyć. Zaleca się suszenie 
w temp. 120÷180şC w czasie 1÷2 godzin. 

2.4. Materiały do wykonania zespolenia płyty z konstrukcją stalową 
Materiały do wykonania zespolenia płyty żelbetowej z konstrukcją stalową (sworznie 

zgrzewane ze spęczonym łbem np: typu TRW Nelson) ze stali S235J2+C450  - powinny być 
one zgodne z Dokumentacją Projektową. 

2.5. Materiały pomocnicze. 
Materiały pomocnicze np. śruby montażowe powinny spełniać wymagania odpowiednich 

norm. 
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UWAGA: Nowe gatunki stali mogą być stosowane pod warunkiem uzyskania 
certyfikatu zgodności z Aprobatą Techniczną wydaną przez upoważnioną 
jednostkę naukowo-badawczą (np. IBDiM), na podstawie wyników badań 
wykonanych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  

Dopuszcza się zastosowanie stali (i innych materiałów) posiadających 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Normą zharmonizowaną 
lub europejską Aprobatą Techniczną wydaną przez upoważnioną 
jednostkę. Zastosowanie stali innych gatunków niż określono 
w Dokumentacji Projektowej wymaga zgody Inżyniera oraz Projektanta. 

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

pkt.3. 
 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 
a) maszyna do cięcia tlenowo-acetylenowego sterowana numerycznie, 
b) spawarki, 
c) urządzenie do zgrzewania (wgrzewania) sworzni zespalających, 
d) żuraw samochodowy lub samobieżny o udźwigu 10 Mg, 
e) żurawie samochodowe o udźwigu dostosowanym do ciężaru podnoszonych 

elementów (40÷100 Mg), do montażu konstrukcji, 
f) sprężarka powietrza, 
g) szlifierki ręczne, 
h) narzędzia podręczne (szczotki druciane, młotki itp.). 

 
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu 

obowiązani są do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazu zasadniczego sprzętu. 
Inżynier jest uprawniony do sprawdzenia, czy sprzęt do cięcia i spawania elementów 
konstrukcji są sprawne, a także czy urządzenia dźwigowe i zbiorniki ciśnieniowe posiadają 
ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 

 
Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu 

sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności 
przedstawiciela Inżyniera. 
4. Transport 

W czasie przewozu materiałów należy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością ich przesunięcia podczas 
transportu. 
 

Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane 
nad gruntem na odpowiednich podporach. 
 
4.1. Transport zewnętrzny konstrukcji stalowej 
 
4.1.1. Transport konstrukcji 
 

Elementy konstrukcji o przekroczonej skrajni należy przewozić po uzyskaniu zgody 
zarządu drogi - GDDKiA, ZDW lub innych jednostek administrującej drogami i ulicami. 
Konwój przewożący części ponadwymiarowe konstrukcji powinien być oznakowany i 
poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący. 
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Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten 
sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych 
naprężeń, deformacji i uszkodzeń. Zalecone jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji, 
w jakiej będzie eksploatowana. 

 
W trakcie transportu należy chronić: 

 

− elementy styków montażowych, 

− powłoki antykorozyjne. 

− sworznie zespalające. 
 

Wskazane jest podanie przez Wytwórcę konstrukcji sposobu transportu i składowania 
elementów. 
 

Elementy powinny posiadać wyraźne oznakowanie określające umieszczenie elementów 
w montowanej konstrukcji. 

 
Sposób mocowania elementów musi wykluczać możliwość przesunięcia, przewrócenia 

lub zsunięcia w czasie transportu. 
 
4.1.2. Odbiór konstrukcji po rozładunku 
 
Odbiór konstrukcji stalowej powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Inżyniera 
i powinien być przez Inżyniera zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć 
wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także wszystkie elementy 
stalowe, które będą użyte na miejscu budowy. Z dostawy wyłączone są farby i materiały 
spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny 
być dokumenty opisujące zastosowane podczas wytwarzania materiały, procesy 
technologiczne oraz wyniki badań odbiorów. 
 
4.1.3. Likwidacja uszkodzeń transportowych 
 

Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są 
kompletne i odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne 
odchyłki nie powinny przekraczać odchyłek podanych w niniejszej ST. Po ewentualnych 
ustaleniach z udziałem rzeczoznawcy lub jednostki naukowo-badawczej, czy odchyłki i 
uszkodzenia wpływają na bezpieczeństwo, użytkowanie lub wygląd, Inżynier podejmie 
decyzję o ich pozostawieniu względnie usuwaniu. 

 
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inżynier uzna za konieczne, to Wytwórca 

przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania 
odchyłek. Inżynier może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać 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. 
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4.2. Transport na placu budowy 
 
4.2.1. Transport poziomy 
 

Sposób załadowania i umocowania elementów konstrukcji na środki transportu powinien 
zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. 

 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem 

i zdeformowaniem. 
 
4.2.2. Transport pionowy elementów konstrukcji 
 

Uchwyty do zamocowania nie powinny być zniekształcone lub wygięte. Podnoszone 
elementy powinny być zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład przez 
zastosowanie podkładek drewnianych pod pęta lub haki podnoszące elementy z użyciem 
odpowiednich zawiesi, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
 
4.2.3. Składowanie elementów konstrukcji stalowej 
 

Elementy należy układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia 
z ziemią, zalania wodą i gromadzenia się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu 
elementów w stosy pionowe należy stosować odpowiednio rozłożone podkładki drewniane 
między elementami, dla zabezpieczenia elementów przez odkształceniami wskutek 
przegięcia lub docisku oraz zachować odstępy umożliwiające bezpieczne podnoszenie 
elementów. Pozostałe wymagania patrz pkt 5.4.2. 
 

Przy składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuższy okres czasu należy 
przeprowadzić okresową kontrolę elementów, zwracając szczególną uwagę na 
zabezpieczenie przed korozją. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Wymagania w stosunku do Wytwórcy stalowych konstrukcji mostowych i 

Wykonawcy montażu 
 

Konstrukcje stalowe mogą być wytwarzane jedynie w wytwórniach zakwalifikowanych 
przez Komisję Kwalifikacyjną Ministerstwa Infrastruktury (posiadające Świadectwo (certyfikat) 
wydane przez Komisję Kwalifikacyjną Ministerstwa Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, 
lub wydane przez instytucje uznane przez administrację rządową kraju pochodzenia firmy 
i zaakceptowane przez Komisję Kwalifikacyjną Ministerstwa Infrastruktury). Wytwórca 
konstrukcji powinien razem z ofertą przetargową dostarczyć Inżynierowi kopię świadectwa 
Komisji dla danej Wytwórni. Wytwórca nie może przenieść wytworzenia całości lub części 
konstrukcji do innej Wytwórni bez zgody Inżyniera. Zatwierdzeni przez Inżyniera 
podwykonawcy Wytwórcy muszą również posiadać świadectwa Komisji Kwalifikacyjnej 
Ministerstwa Infrastruktury. Świadectwo należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu 
podpisania umowy. 
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Posiadanie świadectwa Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury obowiązuje 
również przedsiębiorstwo wykonujące montaż stalowej konstrukcji mostowej, jeśli 
montowane przęsła mają rozpiętość teoretyczną większą od 21 m lub jeśli dla zmontowania 
przęsła konieczne jest wykonanie połączeń spawanych albo śruby sprężające. 
 

Termin ważności świadectwa i jego zakres muszą być zgodne z czasem realizacji 
i rodzajem wytwarzanej lub montowanej konstrukcji. 
 
5.3. Zakres wykonywanych robót wytwórni 
 

Na podstawie dostarczonej Dokumentacji Projektowej Wytwórca konstrukcji stalowej 
sporządzi i przedstawi do uzgodnienia przez Projektanta dokumentację warsztatową 
konstrukcji stalowej, w oparciu o którą będzie realizowana konstrukcja. Ww. dokumentację 
należy następnie przedstawić Inżynierowi do akceptacji  

Dokumentacja warsztatowa zawiera : 

a) rysunki warsztatowe, 
b) program wytwarzania i scalania konstrukcji w Wytwórni, 
c) podział konstrukcji na elementy wysyłkowe, 
d) program  montażu i scalania konstrukcji na budowie. 
e) program zapewnienia jakości zabezpieczenia antykorozyjnego. 

 
5.3.1. Rysunki warsztatowe 
 

Rysunki warsztatowe powinny być opracowane z uwzględnieniem podniesień 
wykonawczych wg PN-82/S-010052 oraz powinny uwzględniać przygotowanie elementów 
wysyłkowych do transportu i montażu. Tolerancje wymiarów liniowych do 1,0 mm. 
Załącznikiem do rysunków warsztatowych powinno być zestawienie ciężarów i powierzchni 
elementów konstrukcji. W rysunkach powinien być określony rodzaj obróbki ciętych 
powierzchni. 

 
5.3.2. Program wytwarzania konstrukcji w Wytwórni 
 

Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera 
programu robót. 
 

Program sporządzany jest przez Wytwórcę i powinien zawierać: 
 

a) harmonogram realizacji robót, 
b) informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy, 
c) informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest 

udokumentowanie kwalifikacji (np. spawaczy), 
d) informację o dostawcach materiałów, 
e) informację o podwykonawcach, 
f) informację o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania, 
g) projekt technologii spawania, 
h) harmonogram i sposób przeprowadzania badań materiałów i spoin wymaganych 

w specyfikacjach, 
i) inne informacje żądane przez Inżyniera, 
j) ewentualne zgłoszenia potrzeby zmian. 
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Program musi uwzględniać spełnienie wszystkich ustaleń zawartych w Dokumentacji 
Projektowej i specyfikacjach i powinna znaleźć się w nim pisemna deklaracja Wytwórcy 
o szczegółowym zapoznaniu się z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
 

Projekt technologii spawania winien zawierać: 
 

− metodę spawania, sprzęt i materiały, 

− kolejność wykonywania spoin, 

− pozycję łączonych elementów przy spawaniu, 

− przygotowanie brzegów elementów i rowków do spawania, 

− rodzaje obróbki spoin, 

− metody kontroli i badań. 
 

Technologia spawania powinna zapewniać minimalizację naprężeń spawalniczych 
i odkształceń. Wytwórca winien wykonać rysunki warsztatowe na własne potrzeby. Jeśli 
jakaś czynność technologiczna nie jest określona w Dokumentacji Projektowej, lub zachodzi 
konieczność zmiany w technologii Wytwórca musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
 

W trakcie wykonywania konstrukcji stalowej w Wytwórni wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia Dziennika wytwarzania konstrukcji. 
 
5.3.3. Obróbka elementów 
 
5.3.3.1. Sprawdzenie wymiarów wyrobów i prostowanie 
 

Przed przystąpieniem do wytwarzania konstrukcji należy sprawdzić gatunki, 
asortymenty, własności, wymiary i prostolinijność używanych wyrobów ze stali 
konstrukcyjnych. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte wyroby, których odchyłki 
wymiarów i kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg PN-S-10050 pkt 2.4.2. 
 
5.3.3.2. Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonać zgodnie z ustaleniami 
projektu technicznego z zachowaniem wymagań PN-S-10050 pkt 2.4.1.1. 
 
5.3.3.3. Prostowanie i gięcie elementów 
 

Wytwórca powinien w obecności Inżyniera wykonać próbne użycie sprzętu 
przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Roboty mogą być kontynuowane jeżeli 
pomierzone w próbnym użyciu odchyłki nie przekroczą wartości podanych w PN-S-10050 pkt 
2.4.2. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu jest niedopuszczalne i powoduje 
odrzucenie wykonywanych elementów. 
 

Podczas gięcia należy przestrzegać zaleceń PN-S-10050 pkt 2.4.1.2. 
 
5.3.3.4. Czyszczenie powierzchni i brzegów przed spawaniem 
 

Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów 
konstrukcji w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni 
przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań PN-S-10050 PN-M-04251 
i PN-M-69774. 
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5.3.4. Składanie konstrukcji 
 
5.3.4.1. Spawanie 
 

Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez 
Inżyniera Projektem technologii spawania. 
 

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać uprawnienia państwowe 
uzyskane w systemie kwalifikacyjnym kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. 
 

Konstrukcja powinna być podzielona zgodnie z Dokumentacją Warsztatową na zespoły 
spawalnicze, których wymiary ograniczają możliwości transportu. 
 

Należy dążyć, by jak największa część spoin była wykonywana automatycznie, 
a zwłaszcza spoiny łączące pasy ze środnikiem. 
 

Spawanie należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-S-10050 pkt 2.4.4.4. 
 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie 
z Projektem technologii spawania. Wykonawca obowiązany jest dokonać badania spoin 
i udostępnić ich wyniki do kontroli Inżynierowi. Badania spoin polegające na oględzinach 
i makroskopowych badaniach nieniszczących wg PN-M-67703 i PN-M-69775 prowadzi 
Inżynier. 

 
Badania radiofotograficzne i ultradźwiękowe zgodnie z PN-M-69776 i PN-M-69777 

wykonywać mogą jedynie laboratoria zaakceptowane przez Komisję Kwalifikacyjną MTiGM 
podczas przewodu kwalifikującego wytwórnię. 
 

Inżynier może nakazać wykonanie spoin próbnych przez spawaczy i ich kontrolę. 
Inżynier uprawniony jest do zarządzenia dodatkowych badań spoiwa i złączy spawanych w 
każdej fazie wytwarzania konstrukcji. 
 

Badania potwierdzające jakość robot spawalniczych prowadzić należy według 
PN-S-10050 pkty 3.2.8 i 3.2.9. 
 

Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów 
i protokołów oraz przekazać ją Inżynierowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. 

 
5.3.4.2. Usuwanie odkształceń konstrukcji po spawaniu 
 

Każdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod 
względem zgodności kształtu geometrycznego z Dokumentacją Projektową. Wszystkie 
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-S-10050 
zawierający zakres robót przygotowuje Wytwórca i przedstawia do zaakceptowania 
Inżynierowi 

 
Operacja usuwania odkształceń spawalniczych odbywać się powinna w obecności 

Inżyniera i być zgodna z zaleceniami PN-S-10050. Wystąpienie pęknięć czy innych 
uszkodzeń w elemencie w trakcie prostowania powoduje jego dyskwalifikację i odrzucenie 
danego elementu. 
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5.3.4.3. Wykonanie elementów dla montażu wstępnego, transportu i montażu na 
miejscu budowy 
 

Elementy, które nie pozostają na trwale w moście mogą być wykonane według wymagań 
uzgodnionych jednorazowo między Wykonawcą a Inżynierem. Wymagania te nie muszą 
spełniać warunków zawartych w specyfikacji. 
 

Elementy te powinny być uwzględnione w Dokumentacji Projektowej lub Projekcie 
montażu. 
 
5.3.5. Przygotowanie konstrukcji stalowej do współpracy z betonem - łączniki 
sworzniowe 
 

Należy zastosować sworznie zgodne z Dokumentacją Projektową (z łbem spęczonym). 
 
Powierzchnia elementu, do której zgrzewane (spawane) są sworznie musi być 

pozbawiona zendry, korozji, brudu, farby, smarów. Zgrzewanie lub spawanie sworzni do 
konstrukcji stalowej mostu wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową – automatycznie 
lub półautomatycznie. 

 
Sworznie wykonać ze stali określonej w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca powinien 
dostarczyć Inżynierowi przed zgrzewaniem (spawaniem) sworzni następujące informacje: 

 

− nazwę Producenta i nazwę urządzenia spawalniczego, 

− określenie rodzaju źródła prądu, 

− opis łącznika sworzniowego i atest materiału z którego wykonano łączniki oraz atesty 
materiałów pomocniczych.  

 
Sworznie nie powinny być malowane ani metalizowane. Muszą być wolne od rdzy, zendry, 
wżerów korozyjnych i smarów tuż przed zalaniem betonem. 

 
5.3.6. Próbny montaż stalowej konstrukcji mostowej 
 

Wymaga się, aby wytworzona konstrukcja mostowa była próbnie zmontowana przez 
Wytwórcę w Wytwórni. Próbny montaż wytworzonych elementów konstrukcji stalowej należy 
przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-S-10050 punkty 2.4.4.5 i 2.4.4.6, po dokonaniu 
odbioru wytworzonych elementów stalowej konstrukcji mostowej przez Inżyniera oraz 
uzyskaniu jego akceptacji dla przewidywanych sposobów przeprowadzenia próbnego 
montażu i stosowanych technologii. W przypadku, kiedy wykonanie w Wytwórni montażu 
próbnego całej konstrukcji nie jest uzasadnione technicznie i ekonomicznie 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. 

 
W takim przypadku Wykonawca konstrukcji pokrywa ewentualne koszty usuwania 

deformacji konstrukcji powstałe podczas scalania na budowie. 
 
5.3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłką 
 

W Wytwórni należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 
przewidziane w Dokumentacji Projektowej zgodne ze ST M.14.02.02 oraz ST M.14.02.01. 
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5.4. Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 
 
5.4.1. Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 
 
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera programu 
montażu. Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu i powinien zawierać: 
 

a) harmonogram terminowy realizacji, 
b) informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy, 
c) informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest 

udokumentowanie kwalifikacji, 
d) projekt montażu z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejności scalania zgodny 

z Dokumentacją Projektową oraz Projektem rusztowań montażowych, 
e) sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeżeli będzie ona podpierana podczas 

montażu w innych miejscach niż przewiduje Dokumentacja Projektowa, 
f) projekt technologiczny wykonania płyty pomostowej, 
g) informację o podwykonawcach, 
h) informację o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji 

zadania, 
i) projekt technologii spawania, 
j) projekt rusztowań montażowych, 
k) sposób zapewnienia badań ujętych w specyfikacji, 
l) informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy 

montażu, 
m) inne informacje żądane przez Inżyniera. 

 

Program winien zawierać również protokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy oraz musi 
uwzględniać spełnienie wszystkich ustaleń zawartych w Dokumentacji Projektowej 
i specyfikacjach. 
 

Projekt montażu konstrukcji stalowej należy uzgodnić z Projektantem obiektu 
mostowego. 
 

Projekt technologii spawania winien zawierać: 
 

− metodę spawania, sprzęt i materiały, 

− kolejność wykonania spoin, 

− pozycję łączonych elementów przy spawaniu,  

− przygotowanie brzegów elementów i rowków do spawania, 

− rodzaje obróbki spoin, 

− metody kontroli i badań. 

Technologia spawania powinna zapewniać minimalizację naprężeń spawalniczych 
i odkształceń. Jeśli jakaś technologia nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji 
Projektowej lub zachodzi konieczność zmiany technologii, Wytwórca musi uzyskać 
akceptację Inżyniera. 

 
Projekt rusztowań powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, 

odpowiadających warunkom PN-B-03200. 
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Ustalona konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na siły 
wywoływane obciążeniami od montowanej konstrukcji stalowej, od pracujących na niej ludzi 
oraz od ciężaru narzędzi, materiałów pomocniczych i urządzeń. 
 

Konstrukcja rusztowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz 
wielokrotność ich użycia. 
 

Śruby, klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić sztywne połączenie 
elementów rusztowań. 
 
5.4.2. Składowanie i transport elementów konstrukcji na placu budowy 
 

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji 
i udostępnienie go Wytwórcy konstrukcji stalowej, aby mógł dokonać rozładunku 
dostarczonej konstrukcji stalowej i usunąć ewentualne odkształcenia powstałe w trakcie 
transportu. Plac składowy powinien być wolny od wody. 
 

Konstrukcję należy układać na placu budowy z uwzględnieniem projektu montażu 
i kolejności poszczególnych faz montażu. Konstrukcję należy układać na podkładach 
drewnianych, betonowych (pokrytych deskami) lub podkładach kolejowych.  
 
Sposób układania konstrukcji powinien zapewniać: 
 

a) jej stateczność i nieodkształcalność, 
b) dobre przewietrzanie elementów konstrukcyjnych, 
c) dobrą widoczność oznakowania składowanych elementów, 
d) zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń, 

itp, 
e) dobry dostęp do kolejno montowanych elementów. 

 
Należy dążyć, aby dźwigary i belki były składowane w pozycji pionowej (takiej jak 

w konstrukcjach), podparte w węzłach. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ich 
ostatecznego położenia należy wykonywać zgodnie z punktem 4 niniejszej specyfikacji. 
 
Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe podczas składowania i transportu wewnętrznego 
muszą być ocenione przez Inżyniera i w razie konieczności element być zastąpiony nowym 
na koszt Wykonawcy. 
 
5.4.3. Wykonanie rusztowań montażowych 
 

Wykonanie rusztowań montażowych powinno zapewniać prawidłowy dostęp do każdego 
styku konstrukcji wykonywanego na budowie. 

 
Konstrukcję stalową przęseł należy montować z użyciem rusztowań montażowych, które 
zostaną wykorzystane również przy betonowaniu płyt pomostu. 
 

Przy budowie rusztowań dla montażu konstrukcji stalowych należy uwzględnić możliwość 
ich wykorzystania do prac malarskich. 
 

Budowę rusztowań i pomostów należy prowadzić zgodnie z projektem rusztowań oraz wg 
wymagań PN-M-48090:1996. 
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5.4.4. Montaż konstrukcji 
 
Poszczególne elementy konstrukcji stalowej należy montować na rusztowaniach 
tymczasowych zgodnie z kolejnością podaną w Projekcie montażu. Przewiduje się montaż 
w pierwszej kolejności przęseł na terenie zalewowym oraz wsporników przęsła nurtowego.  
 
5.4.5. Wykonanie połączeń tymczasowych 
 

Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg projektu montażu i projektu 
technologii spawania zawierającego kolejność wykonywania spoin. Połączenia montażowe 
należy wykonać zgodnie z ww. projektami. Spawane styki montażowe sczepne mogą być 
wykonane przy zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie technologii spawania, 
a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz osłonie od wiatrów. 
 
5.4.6. Wykonanie połączeń stałych spawanych na miejscu budowy. 
 

Wszystkie spoiny wykonywane na budowie muszą być przewidziane w Dokumentacji 
Projektowej. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin musi być to 
zaakceptowane przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nieprzewidzianych 
w Dokumentacji Projektowej uchwytów montażowych do podnoszenia lub zamocowania 
wymaga zgody Inżyniera. Inżynier może zażądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki 
przespawania uchwytów montażowych. 

 
Wszystkie prace spawalnicze należy powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, 

posiadającym aktualne uprawnienia. Każda spoina powinna być oznaczona osobistym 
znakiem spawacza, wybitym na obu końcach krótkich spoin w odległości 10÷15 mm od 
brzegu, na długich spoinach co 1 m. Należy prowadzić Dziennik spawania. 
 

Przed przystąpieniem do robót spawalniczych należy sprawdzić kwalifikacje spawaczy. 
Wskazane jest wykonanie spoin próbnych. 
 

Przy wykonywaniu spawania na montażu podczas opadów atmosferycznych, mżawki lub 
mgły, miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić, a w przypadku większej 
wilgotności względnej powietrza niż 80% należy zaniechać spawania. Prace spawalnicze 
należy prowadzić w temperatura powyżej 5oC. 
 

Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15 mm od rowka 
spoiny należy oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń do 
czystego metalu. 
 

Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonanie taką technologią, aby 
grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie.  
 

Dopuszczalna wielkość podtopienia lub wklęśnięcie grani w podpionie wg klasy 
wadliwości W1 dla złączy specjalnej jakości i W2 dla złączy normalnej jakości wg 
PN-M-69775. 
 

Spoiny czołowe specjalnej jakości powinny odpowiadać klasie B wadliwości wg PN-EN 
12517:2007 (dawniej klasie wadliwości złącza R1), a wszystkie spoiny normalnej jakości w 
konstrukcjach mostowych klasie C wadliwości wg PN-EN 12517:2007 (dawniej klasa 
wadliwości złącza R2). 
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Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości B lub C wg PN-EN 12517:2007 
(klasa wadliwości W2 wg PN-M-69775). 

Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z Dokumentacją Projektową i projektem montażu. 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu i ocenie jakości i odbiorowi zgodnie 
z PN-S-10050 pkt 2.4.4.4. Końcowe badania spoin powinny być przeprowadzone nie 
wcześniej niż po upływie 96 godzin po ich wykonaniu. Badanie spoin polegające na 
oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg PN-M-69703 prowadzi Inżynier. 
Koszt badań radiofotograficznych i ultradźwiękowych ponosi Wykonawca, a wykonywać je 
mogą jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inżyniera. Badanie potwierdzające jakość 
robót spawalniczych prowadzić wg PN-S-10050 punkty 3.2.8 i 3.2.9. 

Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań 
w postaci radiogramów oraz protokołów i przekazać ją Inżynierowi podczas odbioru 
ostatecznego konstrukcji. 
 
5.4.7. Przygotowanie konstrukcji do wykonania współpracującego pomostu 
betonowego 
 

Konstrukcja stalowa powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem kolejności 
betonowania płyt pomostu poprzez przyjęcie wstępnych wygięć. Kolejność betonowania 
płyty pomostu jest określona w projekcie technologii betonowania płyty pomostu. Wykonanie 
płyty pomostu wg ST M.13.01.04. 

 
Powierzchnie kontaktowe betonu ze stalą powinny być zabezpieczone antykorozyjnie 

poprzez metalizację – zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

Uwaga: Konstrukcja stalowa przęsła jest zespolona z płytą współpracującą. 
 

5.4.8. Osadzanie przęseł na podporach 
 

Przed ostatecznym osadzaniem konstrukcji na podporach Inżynier musi dokonać odbioru 
ostatecznego łożysk i ich posadowienia zgodnie z ST M.17.01.04. Sposób opuszczania 
konstrukcji powinien być określony w projekcie montażu. Opuszczanie konstrukcji nie powinno 
powodować deformacji wykraczających poza obszar pracy sprężystej, nawet w przypadku 
awarii podnośników. W czasie osadzania przęsła główne elementy muszą zachować swoje 
wymiary. Osadzanie przęseł na podporach powinno odbywać się w obecności Inżyniera. 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
6.1. Rusztowania 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 
 

a) rozstaw szeregów pali lub ram rusztowaniowych ±15 cm, 
b) rozstaw podłużnic i poprzecznic ±2 cm, 
c) rzędne oczepów ±1 cm, 
d) długość wsporników +10 cm, -1 cm, 
e) przekroje poprzeczne elementów ±4%, 
f) wychylenie jarzm lub ram z płaszczyzny pionowej 0,5% wysokości, lecz nie 

więcej niż 3 cm. 
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Szczególnie należy zwrócić uwagę na prostolinijność części pionowych, które przenoszą 
zasadnicze obciążenia pionowe. 
 

Strzałka pomiędzy naciągniętą struną a poszczególnymi elementami, tj. ścianką rury, 
półką, ścianką lub środkiem kształtownika, nie powinna być większa niż: 
 

− dla części pionowych od 0,001 ich długości i (słupów) niż 1,5 mm, 

− dla części elementów poziomych niż 0,001 długości i nie większa niż 2 mm, 

− dla ściągów niż 0,002 długości i niż 3 mm. 
 

Należy sprawdzić zabezpieczenie przed korozją elementów składanych, 
a w szczególności powierzchni przylegających, które po złożeniu rusztowania będą 
niedostępne dla zabezpieczenia. 
 
Połączenia na śruby. 
 

Otwory na śruby w dostarczonych elementach powinny być wykonane o średnicy o 1 mm 
większej od nominalnej średnicy trzpienia śruby. 
 

Dopuszczalne odchyłki powinny wynosić: 
 

− 1,0 mm - dla otworów o średnicy nominalnej do 20 mm, 

− 1,5 mm - dla otworów o średnicy nominalnej powyżej 20 mm. 
 
Ponadto powinny być spełnione następujące wymagania: 
 

a) owalność otworu, tj. różnica pomiędzy największą i najmniejszą średnicą, nie 
powinna przekraczać 5% nominalnej średnicy otworu oraz 1 mm, 

b) skośność otworu nie może przekraczać 3% grubości łączonych elementów oraz 
2 mm. 

 
Inne rodzaje połączeń gwarantujące wytrzymałość i stateczność rusztowań mogą być 

stosowane pod warunkiem zatwierdzenia przez odpowiednie władze. 
 

Dopuszczalne ugięcia belek wieńczących górnych, belek pomostu. 
 

Ugięcia pionowe nie powinny przekraczać: 

a) w belkach wieńczących 1:400 l, 
b) w belkach pomostu 1:200 l. 

 
Stateczność i osiadanie klatki należy obliczać wg WP-D, DP-31. 

 
Dopuszczalne odchyłki przy posadowieniu na klatkach z podkładów powinny wynosić: 
 

a) dopuszczalne odchylenia w rozstawie poszczególnych podkładów ±5 cm, 
b) dopuszczalne odchylenia w położeniu środka podstawy klatki ±10 cm. 

 
Dopuszczalne odchyłki przy posadowieniu na rusztach lub podwalinach drewnianych: 

 
a) dopuszczalne odchylenia w równomiernym rozstawie poszczególnych belek 

rusztu ±10 cm, 
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b) dopuszczalne odchylenia w położeniu środka ciężkości rusztu w stosunku do 
położenia wypadkowej ±10 cm. 

 
Badania przy odbiorze konstrukcji zmontowanych rusztowań stalowych z elementów 

składanych polegają na stwierdzeniu zgodności konstrukcji rusztowań z wymaganiami 
technicznymi podanymi w normie i ewentualnie z dodatkowymi wymaganiami podanymi 
w zamówieniu dla poszczególnych konstrukcji mostowych. 
 

Badania przeprowadza Inżynier wraz z Wykonawcą. 
 
Badania rusztowań w czasie ich eksploatacji. 
 

W okresie eksploatacji rusztowań należy dokonywać okresowe badania techniczne 
celem stwierdzenia, czy praca na rusztowaniach oraz warunki atmosferyczne nie wpłynęły 
na pogorszenie stanu rusztowań i nie zagrażają bezpieczeństwu. 

 
Badania przeprowadza Inżynier wraz z Wykonawcą. 

 
 Materiały przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania odpowiednich Aprobat 
technicznych każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
6.2. Materiały 
 

Materiały przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania odpowiednich certyfikatów, 
atestów oraz Aprobat technicznych, każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać 
akceptację Inżyniera. Akceptacja partii materiałów przeznaczonych do wbudowania polega 
na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej przez Inżyniera, oraz udokumentowaniu jej 
wpisem do Dziennika Budowy. 

 
Odbiór stali na podstawie Świadectwa Badań (Hutniczego) wg PN-EN 10204:2006 

(punkt 3.1). 

Badania materiałów obejmują sprawdzenie atestów (deklaracji zgodności) materiałów 
stalowych i protokołów odbioru z hut przez Inżyniera (lub Komisarza Odbiorczego). 
W przypadku braku tych dokumentów konieczne jest zbadanie cech mechanicznych 
i chemicznych stali w celu określenia jej gatunku wg specjalnie opracowanego programu 
badań.  

Odbiór taki należy traktować jako wyjątkowy i wymaga on zgody Inżyniera i akceptacji 
Zamawiającego. 
 
6.3. Konstrukcja stalowa 
 

Konstrukcja stalowa podlega odbiorom na poszczególnych etapach jej wykonania. 
Wykonanie konstrukcji powinno być zgodne z PN-S-10050. 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów konstrukcji zgodnie z w/w normą wynoszą: 
 

− odchyłka prostości elementów (pasów ściskanych od podpory do podpory lub do 
węzła stężeń) nie więcej niż 1/1000 długości i nie więcej niż 10 mm, 

− dopuszczalne skręcenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunięciem 
odpowiadających sobie punktów przekrojów) nie więcej niż 1/1000 długości i nie 
więcej niż 10 mm, 
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− długości dźwigara ±10 mm, 

− wysokości dźwigara ±1 mm, 

− odchylenia strzałki wygięcia dźwigara ±10% projektowanej strzałki, 

− wybrzuszenie środka blachownicy z płaszczyzny dźwigara ±3 mm. 
 
Badania elementów stalowych. 
 

Należy sprawdzić czy użyte do konstrukcji blachy i kształtowniki są zgodne 
z Dokumentacją Projektową i odpowiadają właściwym normom, czy odchyłki kształtu 
i wymiarów nie przekraczają dopuszczalnych wartości wg PN-S-10050. 
 

Ponadto należy sprawdzić czy: 
 

− długość elementów i ich kształt jest zgodny z rysunkami warsztatowymi, 

− powierzchnie przylegające są dostatecznie szczelne, a krawędzie odpowiednio 
obrobione, 

− elementy są właściwie oznakowane. 
 
 

Sprawdzenie wymiarów konstrukcji obejmuje: 
 

− zasadnicze wymiary konstrukcji, tj. długość, wysokość, szerokość, 

− przekroje wszystkich belek. 
 

Dokładność pomiaru powinna wynosić 1 mm. Wyniki pomiarów powinny być zgodne 
z Dokumentacją Projektową i rysunkami warsztatowymi. 
 

Sprawdzenie kształtu konstrukcji polega na kontroli: 
 

− prostolinijności elementów za pomocą łat oraz prawidłowości kształtu konstrukcji 
za pomocą szablonu, 

− wielkości ewentualnych wybrzuszeń środnika lub wygięcia belek w całości. 
 
6.4. Połączenia spawane 

Styk spawany należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia 
stykających się elementów nie przekraczały 1 mm. 
 

Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu czy mają one atesty wydane 
przez wytwórnię tych materiałów, gwarantujące zgodność z przedmiotowymi normami 
podanymi w punkcie 2.3.9 normy PN-S-10050 oraz czy okres ważności gwarancji nie został 
przekroczony. Jeżeli warunki te nie są spełnione materiały te można zastosować po 
wyrażeniu zgody przez Inżyniera i po wykonaniu nakazanych przez niego badań. 
 

Wszystkie spoiny czołowe w elementach konstrukcji powinny być, zgodnie punktem 2.4.4.4 
normy PN-S-10050, poddane badaniom ultradźwiękowym wg PN-EN 1714:2002 (lub PN-M-
70055/01) lub prześwietlane wg PN-EN 970:1999 zgodnie z planem prześwietleń na całej 
długości, a badania powinny dać wyniki nie gorsze od klasy B wadliwości wg PN-EN 
12517:2007. 

Spoiny pachwinowe powinny być poddane oględzinom zewnętrznym i badaniom 
magnetyczno-proszkowym (lub penetracyjnym) ewentualnie ultradźwiękowym wg PN-EN 
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1714:2002 (lub PN-M-70055/01) i powinny dać wyniki nie gorsze od klasy wadliwości B lub C 
dla spoin nośnych wg PN-EN 1712:2001. 

Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinach lub w materiale w ich sąsiedztwie. 

Na podstawie radiogramów oraz wad spoin określonych i wykrytych prześwietlaniem 
należy określić klasę spoin. Klasa spoiny powinna być wpisana do protokołu badań spoiny. 

Spoiny lub ich części ocenione w wyniku oględzin lub prześwietlania jako wadliwe lub nie 
spełniające wymagań należy usunąć w sposób nie powodujący uszkodzeń konstrukcji lub 
powstania w niej dodatkowych naprężeń. Powtórne wykonane spoiny w miejscu usuniętych 
należy poddać ponownym badaniom w pełnym zakresie. 

Badania spoin i złączy spawanych przeprowadzać zgodnie z punktami 3.2.7 i 3.2.8 
PN-S-10050. 
 
6.5. Sworznie 
 

Maksymalne przesunięcie sworzni od zaprojektowanej lokalizacji wynosi 2,5 cm pod 
warunkiem zachowania wymaganych odległości. 

 
Sworznie służące do zespolenia płyty betonowej z konstrukcją stalową badać zgodnie z 

punktem 3.2.9 normy PN-S-10050. 
 

Kontroli należy poddać co najmniej 1/5 liczby sworzni poprzez ostukanie swobodnego końca 
sworznia młotkiem o masie około 0,3 kg i co najmniej 1/20 liczby sworzni poprzez odgięcie 
pod kątem 15  do płaszczyzny zespolenia za pomocą uderzeń młotkiem. 

 
6.6. Usuwanie przekroczonych odchyłek 
 

Po ustaleniu z udziałem rzeczoznawcy czy przekroczone odchyłki wpływają na 
bezpieczeństwo konstrukcji Inżynier podejmie decyzje o pozostawieniu względnie sposobie 
usunięcia odchyłek. 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 Mg wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej. Do 
płatności przyjmuje się tonaż zgodnie z Dokumentacją Projektową zwiększony lub 
zmniejszony o ilości wynikające z zaaprobowanych przez Inżyniera zmian. Zarówno 
Inżyniera jak i Wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia tonażu w przypadkach 
wątpliwości. żądanie Wykonawcy musi być na piśmie. Masę właściwą stali należy 
przyjmować wg PN.  

Obmiar nie obejmuje żadnych rusztowań i stężeń montażowych. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
 
 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

Odbiory winny objąć wszystkie etapy realizacji przede wszystkim takie roboty, które 
ulegają zanikowi a wpływają na jakość robot. Odbiory należy dokonać sprawdzając 
przytoczone w pkt 6 kryteria oceny. Czynność odbioru winna być udokumentowana 
odpowiednim protokołem zgodnie z przyjętymi w ST D-M.00.00.00. zasadami. 
 



STWiOR – Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Skic 

str. 96 

Do odbioru konstrukcji powołuje się komisję odbioru. Jej skład ustala Inżynier 
w porozumieniu z Wykonawcą (Wytwórcą i montującym). 
 

Odbiory częściowe przeprowadza Inżynier. Wyniki odbiorów częściowych należy wpisać 
do Dziennika wykonania konstrukcji. 
 

Do odbioru ostatecznego w Wytworni Wytwórca przedkłada wszystkie dokumenty 
techniczne, świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, 
pomiary odchyłek, świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania 
konstrukcji, Dokumentację Projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbiorów 
częściowych, protokół z pomiaru geometrii lub próbnego montażu wytwarzanej konstrukcji. 

Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być 
wykonany w obecności Inżyniera i powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca 
powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentów 
dotyczących wykonanej konstrukcji. 
 

Do odbioru ostatecznego konstrukcji montujący i wykonawca przedkłada wszystkie 
dokumenty techniczne, świadectwa kontroli i pomiarów, dokumenty badania łączników 
(spoin), pomiary odchyłek, wyniki próbnego obciążenia i inne, których zażąda Inżynier. 

 
Elementem odbioru ostatecznego konstrukcji stalowej jest próbne obciążenie 

wykonanego mostu. Próbne obciążenie powinno być wykonane wg opracowanego Projektu 
próbnego obciążenia. 
9. Podstawa płatności 

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

 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 
A. W zakresie wykonania konstrukcji w wytwórni: 
 

− prace przygotowawcze, 

− dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 

− opracowanie Programu wytwarzania konstrukcji w Wytwórni wraz z Projektem 
technologii spawania oraz Rysunkami warsztatowymi,  

− sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 

− badanie kształtowników i blach i ich oczyszczenie, 

− frezowanie i cięcie kształtowników i blach, 
− przycięcie elementów konstrukcji na projektowane długości, 

− obróbka maszynowa: pasowanie, ukosowanie, 

− scalenie elementów i ich spawanie, 

− zgrzewanie (przyspawanie) sworzni zespalających, 

− montaż próbny konstrukcji, 

− wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów określonych 
w specyfikacji lub nakazanych przez Inżyniera, 

− oznaczenie elementów według kolejności montażu; 

− obróbka krawędzi pasów (struganie). 
 
B. Transport konstrukcji: 
 

− załadunek konstrukcji na środki transportu, 
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− przewiezienie konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 

− usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, 

− złożenie konstrukcji na placu składowym na budowie; 
 
C W zakresie montażu konstrukcji na budowie: 
 

− prace przygotowawcze i pomiarowe, 

− opracowanie Programu montażu konstrukcji wraz z Projektem technologii 
spawania  

− opracowanie Projektu rusztowań montażowych, 

− wykonanie rusztowań podpierających i ich rozbiórka, 

− sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 

− montaż wstępny z regulacją geometrii, 

− stałe połączenie elementów przez spawanie, 

− usunięcie ewentualnych usterek, 

− montaż i demontaż stężeń montażowych, 

− przygotowanie konstrukcji do zespolenia 

− usunięcie materiałów usługowych poza pas drogowy, 

− wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych oraz pomiarów wymaganych 
w specyfikacji lub zleconych przez Inżyniera 

10. Przepisy związane i standardy 
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowane. 

PN-S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

PN-S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

PN-H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania. 

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
stosowania. 

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

PN-H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary. 

PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco. 

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. 
Wartości liczbowe parametrów  

PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. 
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 

PN-77/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i określenia. 

PN-84/M-69001 Spawalnictwo. Spajanie metali i procesy pokrewne. Podział. 

PN-75/M-69002 Spawalnictwo. Pozycje spawania. Klasyfikacja i oznaczenia. 
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PN-81/M-69003 Spawalnictwo. Zgrzewanie metali. Podstawowe nazwy i określenia. 

PN-84/M-69005 Spawalnictwo. Spajalność metali. Terminologia. 

PN-M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 

PN-M-69356 Topniki do spawania żużlowego. 

PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali. 

PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania 
stali. Ogólne wymagania i badania. 

PN-M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-M-69771 Spawalnictwo. Wady złączy doczołowych wykrywane badaniami 
radiofotograficznymi. Nazwy i określenia. (stan 1976 r.) 

PN-M-69774 Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5 ÷ 100 
mm. Jakość powierzchni cięcia. 

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 

PN-M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie 
gęstości optycznej obrazu na radiogramie. 

PN-M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na 
podstawie wyników badań ultradźwiękowych. 

PN-M-70055/01 Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. 
Postanowienia ogólne. 

PN-EN 571-1:1999 Badania nieniszczące. Badania penetracyjne. Zasady ogólne. 

PN-EN 583-1:2001 Badania nieniszczące. Badania ultradźwiękowe. Część 1: Zasady 
ogólne 

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 
wizualne 

PN-EN 1290:2000 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania magnetyczno-
proszkowe złączy spawanych 

PN-EN 1291:2000 Badania nieniszczące 
złączy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe złączy 
spawanych. Poziomy akceptacji 

PN-EN 1330-1:2001 Badania nieniszczące. 
Terminologia. Terminy ogólne 

PN-EN 1330-2:2001 Badania nieniszczące. Terminologia. Terminy wspólne dla badań 
nieniszczących 

PN-EN 1330-3:1999 Badania nieniszczące. Terminologia. Terminy stosowane 
w radiograficznych badaniach przemysłowych. 
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PN-EN 1330-4:2002 Badania nieniszczące. Terminologia. Część 4: Terminy stosowane 
w badaniach ultradźwiękowych 

PN-EN 1330-10:2007 Badania nieniszczące. 
Terminologia. Część 10: Terminy stosowane w badaniach wizualnych 

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne 
złączy spawanych 

PN-EN 1712:2001 Badanie nieniszczące 
złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. 
Poziomy akceptacji 

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali 

PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych. 

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: 
Ogólne warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: 
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali. Część 1: Znaki stali 

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 

PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjne. 
Wymiary 

PN-EN 10160:2001 Badania 
ultradźwiękowe wyrobów stalowych płaskich grubości równej lub 
większej niż 6 mm. 

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, 
wymiarów i masy. 

PN-EN 12062:2000 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Zasady 
ogólne dotyczące metali. 

PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczące spoin - Część 1: Ocena złączy spawanych ze 
stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii - Poziomy 
akceptacji  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  

UWAGA: Ze względu na rozbieżności pomiędzy wymaganiami PN-S/89-10050, 
a wprowadzanymi nowymi normami z serii PN-EN w niniejszej ST 
przedstawiono niektóre metody badania wg starych norm PN (wycofanych 
lub zastąpionych). Inżynier może zażądać posługiwania się nowymi 
normami serii PN-EN. Wymagać to może w niektórych przypadkach innej 
metodologii badań. Dotyczy to zwłaszcza oceniania spoin i materiałów 
stalowych.klasy 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY C-12/15 DO C-30/37 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z betonowaniem konstrukcji w ramach budowy kładki dla 
pieszych w miejscowości SKic. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót betonowych i 
dotyczą Specyfikacji Technicznych: 

− ST M.13.01.08, 

− ST M.13.02.02, 
 
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. 



STWiOR – Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Skic 

str. 101 

1.4.9 Klasy wytrzymałości betonu (wg PN-B/88-06250) – symbol literowo-liczbowy 
klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze 
B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G (np. beton klasy B30 przy Rb
G=30 MPa) 

1.4.10 Rusztowania mostowe - pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania 
projektowanego obiektu mostowego. Rusztowania dzieli się na: robocze, montażowe 
i niosące. 

1.4.11 Rusztowania robocze - rusztowania służące do przenoszenia ciężaru sprzętu i ludzi. 

1.4.12 Rusztowania montażowe - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od 
montowanej konstrukcji z gotowych elementów oraz ciężaru sprzętu i ludzi. 

1.4.13 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. 

1.4.14 Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Poniższe wymagania oparto w większości na polskich normach: PN-S-10040:1999 i  na 

polskiej normie PN-B/88-06250. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
 
UWAGA: Poniższa specyfikacja ma charakter ogólny i dotyczy całości robót 

betonowych. 

2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych STWiOR są: 

2.1. Drewno na deskowania i rusztowania 
2.1.1. Drewno tartaczne  

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom PN-D-95017. 

2.1.2. Tarcica iglasta  
 

Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-
D-96000. 

2.1.3. Tarcica liściasta  
Tarcica liściasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowań, jak kliny, klocki itp, powinna 
odpowiadać wymaganiom PN-D-96002. 

2.2. Elementy stalowe rusztowań składanych 
Elementy stalowe do budowy rusztowań składanych są elementami zinwentaryzowanymi. 

Odbiór tych elementów powinien być dokonany przez wytwórnię przy dostawie. 
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Wymiary zasadniczych elementów rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom dla: 

− rur bez szwu wg PN-H-74219, 

− kształtowników wg PN-H-93000, 

− blach grubych i uniwersalnych wg PN-H-92120. 
2.3. Składniki betonu przeznaczonego do budowy obiektów mostowych. 
2.3.1. Cement 

Do betonów mostowych należy stosować cement portlandzki CEM niskoalkaliczny (czysty 
bez dodatków) wg PN-EN 197-1:2002. Do betonu klasy B25 dopuszcza się stosowanie 
cementu klasy CEM 32,5; do betonu klasy B30 i wyższych należy stosować cement minimalnej 
klasy CEM I 42,5 N-HSR/Na lub CEM I 42,5 N-MSR/Na. W uzasadnionych przypadkach, za 
zgodą Inżyniera po uzyskaniu pozytywnych wyników badań do betonu klasy B45 i wyższej 
należy stosować cement klasy CEM I 52,5 N. Cementy te muszą spełniać wymagania 
określone w Aprobatach technicznych (IBDiM-u). 

Dopuszcza się stosowanie innego rodzaju cementu wg PN-EN 197-1:2002 pod warunkiem 
spełnienia wymagań określonych w PN-S-10040:1999. 

Cementy muszą spełniać wymagania PN-S-10040:1999 oraz PN-B-19707:2003. 

Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

− zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) - C3S – 50,0 do 60,0% masy, 

− zawartość glinianu trójwapnia - C3A - do 7,0% masy, 

− zawartość C4AF + 2×C3A nie większa niż 20,0% masy. 

− zawartość alkaliów - do 0,6%, a maksymalnie do 0,9% masy pod warunkiem 
stosowania kruszywa niereaktywnego. 

 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wymaganym w ST, 

a wyniki ocenione wg Aprobat technicznych1. Pobieranie próbek do badań wg PN-EN 
196:7:1997. 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek, w ilości większej niż 20,0%, nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania 
mieszanki betonowej, obejmującą: 

− oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:2006, 

− oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:2006, 

− sprawdzenie istnienia grudek (zbryleń) w cemencie nie dających się rozgnieść 
w palcach. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, 
że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Każda partia 
dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (deklarację zgodności - atest) 
wraz z wynikami prób. 

2.3.2. Kruszywa do betonu 
Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych 

i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

 
1 Do czasu obowiązywania Aprobat cement powinien spełniać wymagania Aprobat, natomiast w późniejszym 

okresie wymagania PN-EN przy zachowaniu niezmiennych parametrów tego cementu. 
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Ocenę przydatności kruszywa do betonu przeprowadzać zgodnie z PN-B-06712 
"Kruszywa mineralne do betonu". 

Poszczególne frakcje  kruszywa muszą być w Wytwórni betonu składowane oddzielnie na 
umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie uległy zanieczyszczeniu i nie mieszały 
się. 

Zapasy kruszywa powinny być tak duże, nie zakłócały pracy budowy. 

Należy stosować kruszywo z jednego źródła o sprawdzonych właściwościach. 

2.3.2.1. Kruszywo grube 
Do betonów klasy C 25/30 (B30) i wyższych należy stosować grysy granitowe, bazaltowe lub 
z innych skał zbadanych przez uprawnioną jednostkę o maksymalnym wymiarze ziarna do 
16 mm.  

Powinny one być badane i odpowiadać następującym wymaganiom: 

− zawartość pyłów mineralnych - do 1,0 % masy wg PN-EN 933-1:2002, 

− zawartość ziaren nieforemnych - do 20,0 % wg PN-78/B-06714/16, 

− wskaźnik rozkruszenia dla grysów bazaltowych - do 8,0 %, dla grysów 
granitowych i innych – do 16,0 % wg PN-78/B-06714/40 

− nasiąkliwość - do 1,2 % wg PN-77/B-06714/18, 

− mrozoodporność wg metody bezpośredniej wg PN-78/B-06714/19 - do 2,0 %, 

− mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg 
PN-B-11112:1996) - do 10,0 %, 

− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 nie 
wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1% (lub oznaczenie wg 
PN-92/B-06714/46 - powinna spełniać wymagania odpowiadające 0 stopniowi 
reaktywności alkalicznej), 

− zawartość związków siarki - do 0,1% wg PN-78/B-06714/28, 

− zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25% wg PN-76/B-06714/12, 

− zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od 
wzorcowej wg PN-78/B-06714/26. 

 

Do betonów klasy C20/25(B25) można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 
31,5 mm. Żwir powinien spełniać wymagania dla kruszywa marki 30 wg normy PN-B-06712 
"Kruszywa mineralne do betonu" - dla cementu klasy 32,5 w zakresie cech fizycznych 
i chemicznych. Ponadto mrozoodporność żwiru badana zmodyfikowaną metodą bezpośrednią 
wg PN-B-11112:1996 ogranicza się do 10,0% . 

W kruszywie grubym, tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, 
aby zawartość podziarna nie przekraczała 5,0% a nadziarna 10,0%.  

 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

− 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 

Stosowanie ziaren o większych wymiarach jest możliwe pod warunkiem doświadczalnego 
sprawdzenia urabialności mieszanki betonowej w warunkach wykonywania konstrukcji i za 
zgodą Inżyniera. 
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Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane na budowie badaniom 
niepełnym obejmującym: 

− oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2002, 

− oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych (tj. płaskich i wydłużonych) wg PN-
78/B-06714/16, 

− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 

− oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-B-06714/48. 
 

Krzywa uziarnienia kruszywa grubego powinna zawierać się w krzywych granicznych 
podanych w PN-S-10040:1999. 

Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/17 dla 
korygowania recepty roboczej betonu. 

Należy zobowiązać dostawców do przekazania wyników badań dla każdej partii kruszywa 
. Z każdej partii kruszywa (około 500 Mg) Producent powinien dostarczyć wyniki badań. 
 
2.3.2.2. Kruszywo drobne 

Do betonów zaleca się stosować kruszywo drobne gatunku I (o uziarnieniu do 2 mm) 
w postaci piasku pochodzenia rzecznego lub kompozycji piasku rzecznego i kopalnianego 
uszlachetnionego, kruszywo to powinno być tak dobrane w stosunku do kruszywa grubego, 
by krzywa przesiewu stosu okruchowego kruszywa mieściła się w podanych krzywych 
granicznych wg PN-S-10040:1999 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna być zawarta 
w granicach: 

− do 0,25 mm   14,0 – 19,0 %, 

− do 0,50 mm   33,0 – 48,0 %, 

− do 1,00 mm   57,0 – 76,0 %. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

− zawartość pyłów mineralnych - nie więcej niż 1,5% wg PN-78/B-06714/13, 

− zawartość związków siarki - do 0,2% wg PN-78/B-06714/28, 

− zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25% wg PN-76/B-06714/12, 

− zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od 
wzorcowej wg PN-78/B-06714/26, 

− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 nie 
wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%.(lub oznaczenie wg 
PN-92/B-06714/46 - powinna spełniać wymagania odpowiadające 0 stopniowi 
reaktywności alkalicznej 

− w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 
obejmującym: 

− oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2002, 

− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 

− oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych), lub wg PN-88/B-06714/48.  
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Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/17 dla 

korygowania recepty roboczej betonu. 

Należy zobowiązać dostawców do przekazania wyników badań dla każdej partii kruszywa 
. Z każdej partii kruszywa (około 500 Mg) Producent powinien dostarczyć wyniki badań. 

2.3.2.3. Uziarnienie kruszywa 
 

UWAGA: Dla betonów klasy B35 i wyższych należy ustalić doświadczalnie 
uziarnienie kruszywa. Wymaganie dla nich mogą być ostrzejsze niż 
określone poniżej. 

 
Kruszywo o łącznym uziarnieniu powinno mieścić się w zalecanych krzywych granicznych 

podanych w PN-S-10040:1999. Zawartość poszczególnych frakcji powinna być tak dobrana, 
aby zapewnić jak najmniejszą jamistość. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być 
jak najmniejsza (do 42,0 %), przy kruszywie grubym do 16 mm i jednocześnie zapewnić 
niezbędną urabialność przy zagęszczaniu przez wibrowanie. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum 
wydzielanie mleczka cementowego. 

Do betonu klasy C20/25 (B25)i C25/30(B35) zaleca się stosowanie kruszywa o łącznym 
uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych na wykresach i według tabeli podanych 
poniżej. 

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa wg PN-S-10040:1999 

Bok oczka sita (mm) 
Przechodzi przez sito (%) 

Kruszywo do 16 mm Kruszywo do 31,5 mm 

0,25 3 do 8 2 do 8 

0,50 7 do 20 5 do 18 

1,00 12 do 32 8 do 28 

2,00 21 do 42 14 do 37 

4,00 36 do 56 23 do 47 

8,00 60 do 76 38 do 62 

16,00 100 62 do 80 

31,5  100 
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej 
części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości 
otuliny. 

2.3.3. Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do 

betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej.  

Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 
przeprowadzenia badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego, a nie bezpośrednio 
z instalacji wodociągowej.  

W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzać bieżącą kontrolę zgodnie 
z PN-EN 1008:2004: 
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2.3.4. Dodatki i domieszki do betonu 
Nie dopuszcza się stosowania do betonów mostowych dodatków w postaci popiołów 

lotnych, mączek mineralnych itp. (za wyjątkiem pyłów krzemionkowych dopuszczonych 
Aprobatą techniczną do takiego stosowania). 

Zaleca się stosowanie domieszek chemicznych o działaniu upłynniającym 
i napowietrzającym lub o działaniu kompleksowym. Zastosowane domieszki muszą posiadać 
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym (Aprobatę techniczną 
IBDiM). Zaleca się sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej. 

Ilość domieszki napowietrzającej należy ustalić tak, aby objętość powietrza w zagęszczonej 
mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową w miejscu wbudowania wynosiła  

− od 3,5% do 5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, 

− od 4,5% do 6,5% - dla betonu na stały dostęp wody przed zamarznięciem. 

Sposób dozowania i przechowywania domieszek musi być zgodny z kartą technologiczną 
Produktu. 

Zastosowanie domieszki napowietrzającej nie powinno obniżyć wytrzymałości betonu na 
ściskanie więcej niż o 10 % w stosunku do betonu bez domieszek. 
 
UWAGA: Betony klas wyższych niż C30/37 wykonuje się na podstawie specjalnych 

receptur opracowywanych indywidualnie.  

Recepta na skład mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez 
Inżyniera. Powinna być ona przedstawiona wraz wynikami badań 
laboratoryjnych poszczególnych składników betonu z takim 
wyprzedzeniem czasowym, które umożliwią jej korektę, a w przypadku 
braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty  

3. Sprzęt 
3.1. Rusztowania i deskowania 

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu zaakceptowanego 
przez Inżyniera, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią. 

3.2. Przygotowanie mieszanki betonowej - wytwórnia mieszanek betonowych 
a) Lokalizacja wytwórni 

Wytwórnia powinna być zlokalizowana od miejsca wbudowania, tak aby móc 
przetransportować mieszankę w ciągu maksymalnie jednej godziny. Betoniarka nie może 
zakłócać warunków ochrony środowiska, tj. powodować zapylenia terenu, 
zanieczyszczenia wód i wywoływać hałasu powyżej dopuszczalnych 50 decybeli. Teren 
wytwórni musi być ogrodzony i zabezpieczony pod względem bhp i ppoż. Składowiska 
materiałów powinny być utwardzone, materiały zabezpieczone przed możliwością 
mieszania się poszczególnych rodzajów i frakcji. Wytwórnia powinna posiadać 
doprowadzoną energię elektryczną i wodę. Należy przewidzieć pomieszczenia socjalne i 
sanitarne dla załogi oraz zlokalizować miejsce na gromadzenie odpadów. Wykonawca musi 
posiadać świadectwo dopuszczenia wytwórni do ruchu przez inspekcję sanitarną i władze 
ochrony środowiska.  

b) Rodzaj wytwórni 
Betoniarnia powinna posiadać pełne wyposażenie gwarantujące właściwą jakość 

wytwarzanej mieszanki betonowej. Węzeł betoniarski musi spełniać następujące warunki: - 
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minimalna pojemność zasypowa betoniarki: 1000 l (dm3), - dozowanie wagowe cementu 
z dokładnością: + 2,0%, - dozowanie wagowe kruszywa z dokładnością: + 3,0%, - dozowanie 
wody z dokładnością ±1,0%, - musi istnieć możliwość dozowania dwóch rodzajów kruszyw, - 
dozatory muszą mieć aktualne świadectwo wzorcowania, - mieszanie składników musi się 
odbywać w betoniarce o wymuszonym działaniu. Zabrania się stosowania betoniarek 
wolnospadowych.  

Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć 
atmosferyczną. 

c) Warunki prowadzenia produkcji 
Przed przystąpieniem do produkcji, wszystkie zespoły i urządzenia betoniarni mające 

wpływ na jakość produkowanej mieszanki zostaną komisyjnie sprawdzone, co zostanie 
potwierdzone protokółem podpisanym przez Wykonawcę i Inżyniera. Czynności te będą 
cyklicznie powtarzane co 2500 Mg wyprodukowanej mieszanki. Produkcja może być 
realizowana w okresie od 15 kwietnia do 15 października, przy temperaturze otoczenia 
powyżej 5 oC. Ewentualne odstępstwo od tego warunku, może nastąpić po wyrażeniu zgody 
przez Inżyniera, w przypadku stwierdzenia dobrych warunków atmosferycznych tj. 
temperatury powyżej 5 oC, nie występowania przymrozków oraz przy bezdeszczowej 
pogodzie. Produkcja może się odbywać jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej 
opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. 
Wykonawca musi posiadać na budowie własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci 
nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Inżynier będzie dysponował własnym 
laboratorium lub też będzie wykorzystywał laboratorium Wykonawcy, uczestnicząc 
w badaniach. Roboczy skład mieszanki betonowej, uwzględniający wilgotność kruszywa 
w dniu produkcji mieszanki betonowej przygotowuje Wykonawca, opracowując go na bazie 
receptury laboratoryjnej. Należy umieścić go na tablicy w widocznym miejscu dla operatora. 
Czas mieszania składników powinien być ustalony doświadczalnie, w zależności od składu i 
wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju urządzenia mieszającego. 
4. Transport 
4.1. Rusztowania i deskowania 
Transport poziomy elementów. 

Sposób załadowania i umocowania elementów otrzymanych z demontażu rusztowań 
i deskowań na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed 
przesunięciem się ładunku podczas transportu. 

Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 
odkształceniem i zdeformowaniem. 

Transport pionowy elementów składanych. 

Uchwyty do zamocowania stężeń nie powinny być zniekształcone lub wygięte. 
Podnoszone elementy powinny być zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład 

przez zastosowanie podkładek drewnianych pod pęta lub haki podnoszące elementy. 

Składowanie elementów rusztowań stalowych. 

Elementy należy układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia 
z ziemią, zalania wodą i gromadzenia się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu 
elementów w stosy pionowe należy stosować odpowiednio rozłożone podkładki drewniane 
między elementami, dla zabezpieczenia elementów przed odkształceniami wskutek przegięcia 
lub docisku, oraz zachować odstępy umożliwiające bezpieczne podnoszenie elementów. 
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Przy składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuższy okres czasu należy 
przeprowadzać okresową kontrolę elementów, zwracając szczególnie uwagę na 
zabezpieczenie przed korozją. 

 
4.2. Materiały do betonu 

Cement luzem przewożony samochodami - cementowozami z urządzeniami do 
przesypywania. 

Pozostałe materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
4.3. Beton przeznaczony do pompowania 

Transport mieszanki betonowej nie powinien powodować jej segregacji, zmian 
konsystencji i składu. 

Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami), a czas transportu nie może być dłuższy niż: 

− 90 min. - przy temperaturze otoczenia do + 15 oC, 

− 70 min. - przy temperaturze otoczenia do + 20 oC, 

− 30 min. - przy temperaturze otoczenia do + 30 oC. 
 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Inżynierowi do 
akceptacji Projekt technologiczny betonowania, który określać będzie kolejność 
betonowania i czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania 
i rusztowania. 

5.2.1. Oczyszczenie rejonu robót  
5.2.2. Wykonanie rusztowania i deskowania  

Budowę rusztowań i deskowań należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową 
oraz wg wymagań WP-D, DP-31 i PN-M-48090:1996. 

Wykonanie deskowań powinno uwzględniać podniesienie wykonawcze związane ze 
strzałką konstrukcji, ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego 
betonu. Wielkości te podane powinny być w Dokumentacji Projektowej. 

Deskowanie i związane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić 
sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach 
stosowania nietypowych deskowań i związanych z nimi rusztowań, projekt ich powinien być 
każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-B-03200. 

Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem 
świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem 
szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność 
ich użycia.  

Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem 
zaprawy z masy betonowej. 
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Można stosować deskowania metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. 
Blachy użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniając im nieodkształcalność. Łby 
śrub i nitów powinny być zagłębione. 

Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić sztywne połączenie szalunków 
i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. Deskowania winny być chronione przed rdzą, 
tłuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim 
czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu.  

Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz przed ułożeniem 
zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek 
środkiem. 

Śruby, pręty, ściągi w deskowaniach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, by ich 
część pozostająca w betonie odległa była od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. 
Otwory po ściągach należy wypełniać zaprawą cementową 1:2, a zewnętrzne części (25 mm) 
winny być wypełnione zaprawą cementową. Podczas betonowania z konstrukcji należy 
usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej 
powierzchni betonu). 

Wszelkie krawędzie betonu winny być ścięte pod kątem 45º za pomocą listwy trójkątnej 
o boku 15 do 25 mm. Listwy te muszą być następnie usuwane z wykonanej konstrukcji. 

Deskowania belek i rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą 
skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może 
być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu 
całkowitym. 

Deskowania powinny być wykonane ściśle według Dokumentacji Projektowej i przed 
wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość, 
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość 
wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę 
techniczną. 

Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być 
obficie zlewane wodą. 

Odległość rusztowania od napowietrznej linii energetycznej. 

W przypadku, gdy w czasie prac montażowych zachodzi możliwość zetknięcia stalowego 
elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas 
montażu powinny być wyłączone. 

W przypadku, gdy zachodzi obawa, że podczas przenoszenia dźwigiem części montowanej 
konstrukcji mostowej mogą dotykać przewodów elektrycznych, należy wykonać 
odpowiednie zabezpieczenie uniemożliwiające zetknięcie przewodów z konstrukcją. 

Dostęp do rusztowań.  

Należy przewidzieć na każdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone 
takie wykonywanie rusztowań, że dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie 
się po konstrukcji rusztowania. 
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Pomosty rusztowań.  

Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami 
wysokości co najmniej 1.10 m i z krawężnikami wysokości 0,15m. 

Szerokość swobodnego przejścia dla robotników nie powinna być mniejsza od 0,60 m. 

 
5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej  
UWAGA: Betony klas wyższych niż C30/37 wykonuje się na podstawie specjalnych 

receptur. Recepturę betonu należy opracować indywidualnie 
z uwzględnieniem zastosowanego cementu oraz kruszywa. W trakcie 
wykonywania mieszanki oraz jej wbudowywania należy przestrzegać 
wszystkich zaleceń jednostki, która opracowała recepturę. 
Wymaganie dotyczące wykonania i składu mieszanki betonowej klasy 
wyższej niż C30/37 mogą być ostrzejsze niż określone poniżej. 

Recepta na skład mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez 
Inżyniera. Powinna być ona przedstawiona wraz wynikami badań 
laboratoryjnych poszczególnych składników betonu oraz betonu – 
(wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, mrozoodporność 
i wodoszczelność) z takim wyprzedzeniem czasowym, które umożliwią jej 
korektę, a w przypadku braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty  

Skład mieszanki betonowej przeznaczonej do transportu pompowo-rurowego zaleca się 
ustalać metodą obliczeniowo - doświadczalną w celu określenia ściśle wymaganych 
wskaźników konsystencji. W celu polepszenia właściwości mieszanek betonowych zaleca 
się stosowanie domieszek wg punktu 2.3.4 niniejszej ST. Wymaga się sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie pompy. Przed przewidywanym 
pompowaniem betonu należy sprawdzić pompowalność mieszanki w warunkach budowy.  

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej, średnie wymagane wytrzymałości na 
ściskanie betonu poszczególnych klas należy przyjmować nie większe niż 1,3 Rb

o. 

Wartość stosunku w/c nie może być wyższa niż 0,5 (zalecane 0,45). Maksymalne ilości 
cementu, w zależności od klasy betonu są następujące: 

− 400 kg/m3 dla betonów klasy C20/25 i C25/30, 

− 450 kg/m3 dla betonów klasy C30/37 i wyższych. 
 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Inżyniera. 

Uziarnienie kruszywa w mieszance betonowej powinno być tak dobrane by zapewnić 
optymalną ścisłość stosu okruchowego, a zaprojektowana krzywa przesiewu mieściła się 
w krzywych granicznych podanych powyżej. 

Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnieniu 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 zagęszczaniu przez wibrowanie oraz nie 
powinna przekraczać 37 % - przy kruszywie grubym do 31,5 mm oraz 42 % przy 
kruszywie grubym do 16 mm. 
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Konsystencja mieszanek pompowalnych przed dodaniem upłynniacza powinna być 
plastyczna K-3, sprawdzana opadem stożka winna wynosić 2,0 ÷ 5,0 cm, a aparatem Ve-Be 
7 ÷ 13 sekund (badania wg PN-88/B-06250) 

Przy podawaniu mieszanki za pomocą pomp należy przejściowo dostosować płynność 
mieszanki, upłynniając ją za pomocą odpowiednich domieszek.  

W miejscu wbudowania zaleca się zbadanie konsystencji metodą stożka opadowego. 
Zalecana konsystencja 9,0÷11,0 cm (dopuszcza się 9,0÷15,0 cm). 

 

Zaleca się następujące ilości zaprawy: 

− 500 - 550 dm3 - przy ziarnach kruszywa do 16 mm, 

− 450 - 500 dm3 - przy ziarnach kruszywa do 31,5 mm, 

 

Dozowanie składników do mieszanki powinno być zgodne z recepturą roboczą, 
uwzględniającą aktualne zawilgocenie kruszywa. Wszystkie składniki mieszanki należy 
dozować wyłącznie wagowo z dokładnością: 

− +2,0% - przy dozowaniu cementu, 

− +3,0% - przy dozowaniu kruszywa, 

− +1,0% - domieszki przy dozowaniu wagowym 

− ±1,0% - woda  przy dozowaniu wagowym. 
 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo wzorcowania. 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Składniki dozuje się w następującej kolejności: kruszywo kolejno od najgrubszego do 
najdrobniejszego, 2/3 wody zarobowej, cement, dodatek upłynniacza, pozostałą ilość wody. 

Czas mieszania składników powinien być ustalony doświadczalnie w zależności od składu 
i wymaganej urabialności mieszanki betonowej oraz rodzaju urządzenia mieszającego. 
 
5.2.4. Przygotowanie do betonowania  

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie 
np. mocowanie barier ochronnych, sączki itp., oczyścić deskowanie, nawilżyć deskowanie 
lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, oraz wykonać montaż zbrojenia wraz z 
zapewnieniem właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 
Należy sprawdzić stabilność zbrojenia – czy nie nastąpi przesunięcie podczas 
betonowania. 

 
5.2.5. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Kolejność i sposób betonowania poszczególnych elementów musi odbywać się zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 

Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca musi przedstawić do akceptacji 
Inżyniera, projekt technologiczny sposobu betonowania elementów wraz z Programem 
Zapewnienia Jakości. Projekt technologii betonowania należy uzgodnić z Projektantem 
obiektu mostowego. 
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Ułożenie mieszanki betonowej, jej zagęszczenie i pielęgnacja zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opracowaniem "Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do 
konstrukcji mostowych" - zał. do zarządzenia GDDP. 

Wykonanie elementów na mokro winno odpowiadać normom PN-S-10040:1999 „Obiekty 
mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.” oraz PN-B-
06251 "Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne". 

Należy unikać przerw w betonowaniu w konstrukcjach, które powinny być betonowane 
w sposób ciągły. W przypadku przerwy w betonowaniu trwającej ponad 2 h, wznowienie 
betonowania może nastąpić po przygotowaniu szorstkiej powierzchni stykowej na betonie 
starym oraz po oczyszczeniu i nawilżeniu tej powierzchni. Lokalizację przekrojów oraz 
zbrojenie w strefie przerw należy wykonać wg PN-S-10040:1999. 

Betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w nie niższej niż +5ºC, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15,0 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie 
w temperaturze do –5ºC, jednak konieczne jest w tym wypadku uzyskanie zgody Inżyniera 
oraz stosowanie mieszanki betonowej o temperaturze +20ºC w chwili jej układania 
i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła do uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15,0 MPa. Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi do 
zatwierdzenia technologię prowadzenia robót betonowych w obniżonych temperaturach 
czyli poniżej+ 5°C. 

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 
powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m. Dobór metody 
zagęszczania, jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości 
układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania powinien być uwzględniony 
w dokumentacji technologicznej. 

Mieszankę betonową należy zagęszczać za pomocą wibratorów wgłębnych 
o częstotliwości co najmniej 6000 drgań/min. Średnice buław wibratorów nie powinny być 
większe niż 0,65 rozstawu zbrojenia. Buławę wibratorów należy zagłębiać na 5÷8 cm. 
Kolejne miejsca powinny być oddalone od siebie od 0,3 m do 0,7 m. 

Wibratory przyczepne mogą być stosowane w elementach nie grubszych niż 0,5 m, przy 
jednostronnym dostępie oraz 2,0 m przy dwustronnym. 

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed 
wstrząsami i nadmiernym obciążaniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu 
betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi,  powłokami 
ochronnymi z mikrowosków (wymagana Aprobata techniczna IBDiM) - szczególnie na 
powierzchniach narażonych na silne odparowanie wody i przesuszanie przez wiatr, 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 
i zabrudzenie. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów 
betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez 
Inżyniera. Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi do akceptacji „projekt pielęgnacji 
betonu”. 

UWAGA: W przypadku zastosowanie w elementach obiektu mostowego betonu klas 
wyższych niż C30/37(B35) - o wysokiej wytrzymałości sposób układania, 
zagęszczania oraz pielęgnacji betonu powinien być określony w Projekcie 
technologicznym betonowania elementów. 

5.2.6. Rozbiórka deskowania i rusztowania 
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Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu 
rzeczywistej wytrzymałości betonu.  

W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyżej + 15ºC można 
przyjąć dla betonów mostowych następujące czasy rozformowania: 

− 3 dni albo R 15  10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt, belek lub łuków, 

− 6 dni albo R 15  15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań filarów i przyczółków 
słupowych lub ścianowych. 

Usunięcie krążyn, rusztowań i podpór podtrzymujących deskowanie może być rozpoczęte 
nie wcześniej niż po upływie: 

- 7 dni lub R 15  20 MPa dla płyt pomostu o rozpiętości do 3.0 m, 

- 14 dni lub R 15  25 MPa dla płyt pomostu i elementów pomostu o rozpiętości do 
6.0 m oraz ścianek i płyty górnej dźwigarów skrzynkowych, 

- 28 dni dla elementów pomostu o większych rozpiętościach oraz dla ustrojów nośnych 
przęseł. 

 
Uwaga: R 15 jest to średnia gwarantowana wytrzymałość betonu na ściskanie 

badana na kostkach sześciennych o boku 15 cm. 

W przypadku niższych temperatur dojrzewania niż + 15ºC obowiązującym kryterium jest 
wytrzymałość betonu. Gdy nie ma możliwości sukcesywnego sprawdzania wytrzymałości 
betonu w konstrukcji można orientacyjnie przyjąć do podanych wyżej czasów dojrzewania 
mnożniki: 

a) 1,5 - dla temperatury średniej tśr = +10ºC, 
b) 2,0 - dla temperatury średniej tśr = + 5ºC, 
c) 3,0 - dla temperatury średniej tśr = + 1ºC (pod warunkiem uzyskania przez beton przed 

nastaniem chłodów wytrzymałości co najmniej R 15 = 15 MPa). 

Temperaturę średnią dobową obliczać ze wzoru 

tśr = (t7 + t13 + 2t21)/4 
Rusztowania należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając 
jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Przy rozpiętości przęseł większych od 15 
m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych, kolejność usuwania podpór określić należy na 
podstawie projektu rusztowania lub technologii robót. 

Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalać wg PN-B-06251. 

5.8. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla widocznych powierzchni betonowych obowiązują następujące wymagania: 
a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień, wybrzuszeń 

ponad powierzchnię,   
b) pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
c) równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 

odpowiadać wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji i ST określającej 
warunki układania hydroizolacji, 

d) kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować 
podczas betonowania elementu. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 
rozdeskowaniu. Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania 
łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m 
nie powinno przekraczać 1,0 cm, 
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e) ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane; jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, 
to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody, 

f) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień 
i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 
3 mm lub wgłębienia do 5 mm, 

g) ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub 
inne i wystają z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1 cm pod 
wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą 
cementową. 

 

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. 
Części wystające powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienia wypełnione betonem 
żywicznym o składzie zatwierdzonym przez Inżyniera. Bardzo duże ubytki i nierówności płyty 
przekraczające 2 cm należy naprawić betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wg 
specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inżyniera. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

 
6.1. Rusztowania i deskowania 

Rusztowania. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 

a) rozstaw szeregów ram rusztowaniowych ±15 cm, 
b) rozstaw podłużnic i poprzecznic ±20 cm, 
c) rzędne oczepów +2 cm, -1 cm, 
d) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5,0%, lecz nie więcej niż 20 cm  
e) przekroje poprzeczne elementów ±15,0%, 
f) wychylenie jarzm lub ram z płaszczyzny pionowej 1,0% wysokości, lecz nie 

więcej niż ±10 cm, 
g) wielkość podniesienia wykonawczego 10% wartości obliczeniowej. 

 

Dopuszczalne odchyłki przy posadowieniu na klatkach z podkładów mogą wynosić: 

a) dopuszczalne odchylenia w rozstawie poszczególnych podkładów ±5 cm, 
b) dopuszczalne odchylenie w położeniu środka podstawy klatki ±10 cm. 

 

Dopuszczalne odchyłki przy posadowieniu na rusztach lub podwalinach drewnianych: 

a) dopuszczalne odchylenia w równomiernym rozstawie poszczególnych belek 
rusztu ±10 cm, 

b) dopuszczalne odchylenia w położeniu środka ciężkości rusztu w stosunku do 
położenia wypadkowej ±10 cm. 
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Deskowania. 

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-B-06251 oraz 
PN-S-10040:1999. 

Szczególnie należy zwrócić uwagę na prostoliniowość części pionowych, które przenoszą 
zasadnicze obciążenie pionowe. 

Dopuszcza się następujące odchylenia od projektowanych wymiarów nominalnych: 

− rozstaw żeber deskowań ± 0,5 % i nie więcej niż 2,0 cm, 

− różnice grubości desek jednego elementu deskowania ± 0,2 cm, 

− odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny ± 0,1 %, 

− odchylenie od pionu elementu deskowania ± 0,2 % wysokości ściany i nie więcej 
niż 0,5 cm, 

− prostoliniowość krawędzi żeber w kierunku ich długości ± 0,1 %, 

− odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny ± 0,1 %, 

− wybrzuszenie powierzchni deskowania ± 0,2 cm,  na odcinku 3,0 m, 

− wymiary światła elementu betonowego: 
 - 0,2 % wysokości i nie więcej niż –0,5 cm, 
+ 0,5 % wysokości i nie więcej niż +2,0 cm, 
 - 0,2 % grubości (szerokości) i nie więcej niż –0,2 cm, 
+ 0,5 % grubości (szerokości) i nie więcej niż + 0,5 cm. 

Połączenia na śruby. 

Otwory na śruby w dostarczonych elementach powinny być wykonane o średnicy o 1 mm 
większej od nominalnej średnicy trzpienia śruby. 

Dopuszczalne odchyłki powinny wynosić: 

− 1,0 mm - dla otworów o średnicy nominalnej do 20 mm, 
− 1,5 mm - dla otworów o średnicy nominalnej powyżej 20 mm. 

Ponadto powinny być spełnione następujące wymagania: 

a) owalność otworu, tj. różnica pomiędzy największą i najmniejszą średnicą, nie 
powinna przekraczać 5,0% nominalnej średnicy otworu oraz 1 mm, 

b) skośność otworu nie może przekraczać 3,0% grubości łączonych elementów 
oraz 2 mm. 

 
Inne rodzaje połączeń gwarantujące wytrzymałość i stateczność rusztowań mogą być 

stosowane pod warunkiem zatwierdzenia przez odpowiednie władze. 

Badania rusztowań w czasie ich eksploatacji. 

W okresie eksploatacji rusztowań należy dokonywać okresowe badania techniczne celem 
stwierdzenia, czy praca na rusztowaniach oraz warunki atmosferyczne nie wpłynęły na 
pogorszenie stanu rusztowań i nie zagrażają bezpieczeństwu oraz nie wpływają na jakość 
konstrukcji mostowej montowanej na rusztowaniach. 

Badania takie należy wykonywać szczególnie po okresie silnych wiatrów, wysokich wód, 
które zalały dolną część rusztowań, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu 
ciężkich elementów składanych itp. 

Badania przeprowadza Inżynier wraz z Wykonawcą. 
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6.2. Kontrola betonu  

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania system kontroli 
wewnętrznej obejmujący wszystkie czynności technologiczne, który powinien być zgodny 
z przedmiotowymi normami. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu badane wg 
normy PN-S-10040:1999 „Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Wymagania i badania” oraz PN-88/B-06250 "Beton zwykły”. 

 
UWAGA: Betony klas wyższych niż C30/37(B35) wykonuje się na podstawie 

specjalnych receptur opracowywanych indywidualnie. Projektant 
mieszanki betonowej może określić dodatkowe wymagania dotyczące 
kontroli jakości betonu.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na badanie jakości zastosowanych 
materiałów oraz przestrzegania czasów poszczególnych etapów robót od 
momentu wykonania mieszanki betonowej do jej wbudowania 
i zagęszczenia. 
Podczas kontroli jakości robót należy zwrócić uwagę na dodatkowe 
wymagania określone w  Projektach technologicznych betonowania 
elementów. 

 
6.2.1. Konsystencja mieszanki betonowej 

Sprawdzenie jej przeprowadza się podczas projektowania i wykonywania mieszanki 
betonowej co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca się 
sprawdzanie konsystencji metodą opadu stożka. Każdorazowo przy odbiorze mieszanki 
betonowej ze środka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego 
czasu transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoką temperaturą otoczenia. 

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 
+ 20,0% wartości wskaźnika Ve-Be, 
+ 1 cm wg metody stożka opadowego. 

 
Korygowanie konsystencji mieszanki betonowej dopuszcza się wyłącznie za zgodą 

Inżyniera poprzez zmianę zawartości domieszek. 

6.2.2. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 

ciśnieniową podczas projektowania jej składu i w czasie betonowania. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 
nie powinna przekraczać: 

− 2,0% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, powiększonej 
o napowietrzenie wynikające ze stosowania domieszek do betonu zgonie z PN-
EN 934-2. 

− przedziałów wartości podanych w tablicy w przypadku stosowania domieszek 
napowietrzających. 
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Tablica. Zawartość powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzającymi 

 

 
Lp. 

 
Rodzaj betonu 

Zawartość powietrza, w %,  
przy uziarnieniu kruszywa 

  0 ÷ 31,5 mm 0 ÷ 16 mm 

1 
Beton narażony na czynniki 
atmosferyczne 

3 ÷ 5 3,5 ÷ 5,5 

2 
Beton narażony na stały dostęp 
wody, przed zamarznięciem 

4 ÷ 6 4,5 ÷ 6,5 

 
6.2.3. Wytrzymałość betonu na ściskanie 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać próbki o liczbie 
określonej w planie kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż: 

- 6 próbek na partię betonu lub element przy objętości do 50 m3. 
- 12 próbek na element przy objętości powyżej 50 m3. 

Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego elementu obiektu (np. słupa, podpory 
lub dla każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty pomostu). 

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie 
w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie 
podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.  

Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inżyniera 
przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z  PN-88/B-06250  

 

Badanie betonu, jeżeli dokumentacja projektowa nie zakłada inaczej, powinno być 
przeprowadzane na próbkach z betonu w wieku 28 dni. Jeżeli badanie jest przeprowadzane 
na próbkach o innym wieku, należy wynik sprowadzić do wytrzymałości odpowiadającej 
wiekowi betonu 28 dni, stosując współczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na 
próbkach kontrolnych 150×150×150 mm spełnia wymagania normy PN-88/B-06250. 

Jeżeli próbki pobierane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej 
dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli 
wyniki tych badań będą pozytywne to beton należy uznać za odpowiadający danej klasie. 

W uzasadnionych wypadkach nie spełnienia warunku wytrzymałości po 28 dniach 
dojrzewania betonu, dopuszcza się spełnienie tego warunku po 90 dniach. Badania takie i ich 
uznanie wymaga zgody Inżyniera na piśmie. 

Jeśli jednak również z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości gwarantowanej na 
ściskanie po 28 dniach Rb

G niższą niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach, 
Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania 
konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez Wykonawcę 
muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inżyniera – w uzgodnieniu 
z nadzorem autorskim. 

Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę. 

Badania wytrzymałości betonu przeprowadzić i wyniki oceniać zgodnie z PN-88/B-06250 
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6.2.4. Nasiąkliwość betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 

betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i na każde polecenie 
Inżyniera. 

W przypadku konieczności dopuszcza się badanie nasiąkliwości na betonie wyciętym z 
konstrukcji, którą przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach z wybranych losowo miejsc 
konstrukcji reprezentujących jakość innego betonu, po 28 dniach dojrzewania (badanie wg 
normy PN-88/B-06250). 
 

Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5,0 %. 
 
6.2.5. Odporność na działanie mrozu 

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się na próbkach wykonywanych 
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, oraz na każde polecenie Inżyniera. W 
przypadku konieczności dopuszcza się również badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji 
(badanie wg normy PN-88/B-06250). 

Każde badanie przeprowadza się na 12 regularnych próbkach o minimalnym wymiarze 
boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych 
i badać w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250.  

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po 
przeprowadzeniu badania dla 150 cykli zamarzania i rozmarzania: 

a) w przypadku badania metodą zwykłą: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 

odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5,0% próbek nie zamrażanych, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20,0%. 
 

6.2.6. Przepuszczalność wody przez beton 
Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalności przeprowadza się na próbkach wykonanych 

w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co 
najmniej raz w okresie betonowania obiektu oraz na każde polecenie Inżyniera. Każde 
badanie przeprowadza się na 6 regularnych próbkach o wymiarach 150×150×150 mm. Próbki 
przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z normą 
PN-88/B-06250. Dopuszcza się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji – o wysokości 
150 mm. 

Wymagany stopień wodoszczelności betonu W8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem 
wody równym 0,8 MPa w czterech próbach na sześć próbek badanych zgodnie z PN-B-06250, 
nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 
 
6.2.7. Dokumentacja badań 

Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
(przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi "Wymaganiami" oraz 
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gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla elementów obiektów mostowych 

Długość rys nie powinna przekraczać: 

− dla rys w kierunku długości - podwójnej szerokości i nie więcej niż 1 m, 

− dla rys poprzecznych - połowy szerokości i nie więcej niż 0,5 m. 
 

Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulina zbrojenia będzie nie 
mniejsza niż 1 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni 
odpowiedniej ściany. 

 
Dopuszcza się rysy skurczowe przy rozwarciu nie większym niż 0,2 mm. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 betonu wymaganej klasy elementów konstrukcji podpór. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 
8.1. Rusztowania i deskowania 

Badania przy odbiorze konstrukcji zmontowanych rusztowań stalowych z elementów 
składanych polegają na stwierdzeniu zgodności konstrukcji rusztowań z wymaganiami 
technicznymi podanymi w normie i ewentualnie z dodatkowymi wymaganiami podanymi 
w zamówieniu dla poszczególnych konstrukcji mostowych. 
 
8.2. Wykonana konstrukcja betonowa 

Należy sprawdzić podczas odbioru kryteria wymienione w punkcie 6 ST. 
9. Podstawa płatności 

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

Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 

− zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

− opracowanie receptury betonu, 

− opracowanie Projektu technologicznego betonowania elementów, 

− wykonanie Projektu deskowania i rusztowania, 

− oczyszczenie gruntu podłoża - deskowania, 

− wykonanie rusztowania i deskowania wg ww. Projektu zaakceptowanego przez 
Inżyniera, 

− przygotowanie mieszanki betonowej, 

− ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu wraz 
z zagęszczeniem, 

− wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Dokumentacją Projektową 
otworow, osadzenie zakotwień, marek i rur, 

− pielęgnacja betonu, 

− rozebranie deskowania i rusztowania, 

− usunięcie materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy, 

− wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 
w Specyfikacji. 

 
Wykonanie i montaż uzbrojenia uwzględniony jest oddzielnie. 
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Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy związane 
PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Ogólne zasady ochrony. 
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania. 
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: 

Ogólne warunki techniczne dostawy  
PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. 

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 
PN-92/D-95017 Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
PN-91/D-95018 Drewno średniowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości 
PN-EN 196-3+A1:2009 
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania 

próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Ocena zgodności 
PN-B-19707:2003 Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-B-19707:2003/Az1:2006 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych. 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych. 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-06714-46:1992 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie potencjalnej 

reaktywności alkalicznej metodą szybką 
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczeń w postaci 

grudek gliny. 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych. 

PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych (Zmiana Az1). 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  

UWAGA Aprobaty techniczne dotyczące cementów i 
domieszek do betonów w trakcie trwania budowy mogą utracić ważność, a Producent nie 

będzie występował o ich przedłużenie. Badania i ocenę wymagań prowadzić wg 
odpowiednich norm w/w materiałów. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
M.13.02.02 BETON KLASY PONIŻEJ C-12/15 BEZ DESKOWANIA 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z wykonaniem oraz ułożeniem betonu 
niekonstrukcyjnego klas C12/15 i poniżej w ramach budowy kładki dla pieszych w 
miejscowości SKic. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania warstw betonu klasy B10÷B15 
dla elementów obiektów mostowych i obejmują: 

− ułożenie i zagęszczenie podkładu na podłożu gruntowym z betonu klasy C12/15  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Beton niekonstrukcyjny – beton w elementach obiektu mostowego, ustalonych 
w dokumentacji projektowej, o wytrzymałości mniejszej-równej wytrzymałość betonu 
klasy C-12/15 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR D-M-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Dla betonu niekonstrukcyjnego, tzn. klasy niższej niż C-20/25, stosowanego w drogowych 
obiektach inżynierskich nie obowiązują 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. Beton powinien 
być wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-88/B-06250. 

2.2. Wytrzymałość betonu 

Beton powinien mieć wytrzymałość określoną klasą zgodną z dokumentacją projektową. 

2.3. Składniki mieszanki betonowej 

2.3.1. Cement  
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Do wykonania betonu klasy poniżej C-20/25  powinien być stosowany cement portlandzki 
CEM I, CEM II, CEM III niskoalkaliczny  klasy 32,5  spełniający wymagania normy PN-EN 197-
1. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę 
obejmującą: 

− oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 

− oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3. 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 podanymi 
w normie PN-EN 197-1. 

Nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść w palcach. 

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1. 

2.3.2. Kruszywo 
Kruszywo do wykonania betonu klasy poniżej C-20/25 powinno być marki nie mniejszej niż 

20 i odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712 dla kruszyw mineralnych. 

Ponadto kruszywo powinno spełniać poniższe wymagania: 

− jako kruszywo grube powinien być stosowany żwir o maksymalnym wymiarze 
ziarna nie większym niż 63,0 mm, 

− Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 – 63 mm. 

Bok oczka sita (mm) przechodzi przez sito % 

0. 25 1 - 8 

0,50 8 - 20 

1,0 13 - 28 

2,0 19 - 38 

4,0 25 - 45 

8,0 30 - 55 

16,0 40 – 67 

31,5 60 – 80 

63,0 100 

Przed użyciem kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inżyniera, która powinna 
być wydana na podstawie świadectwa jakości kruszywa wystawionego przez dostawcę 
(deklaracji lub certyfikatu zgodności z PN-86/B-06712) i zawierającego wyniki pełnych badań 
zgodnie z PN-86/B-06712. 

2.3.3. Woda zarobowa do betonu 
Wodę zarobową do betonu należy czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody 
wodociągowej nie wymaga badań. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 1008. 
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2.4. Skład mieszanki betonowej 

2.4.1. Ustalanie składu mieszanki betonowej 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z STWiOR oraz normą PN-

88/B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w 
wyniku zagęszczania przez wibrowanie.  

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów 
i wymaga on zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z następującymi zasadami: 
1) receptura mieszanki betonowej powinna uwzględniać taką ilość cementu, która 

zagwarantuje osiągnięcie przez beton wymaganej wytrzymałości na ściskanie.  

2) maksymalne ilości cementu nie powinny przekraczać 450 kg/m3. Dopuszcza się 
przekroczenie tej ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera.  

3) recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub 
obliczeniowo-doświadczalną, zapewniającą uzyskanie przez beton, wymaganej 
przez dokumentację projektową, wytrzymałości na ściskanie. Przy projektowaniu 
składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10° C), średnią 
wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą wytrzymałości na 
ściskanie wg PN-88/B-06250 pkt 5.1. 

2.4.2. Wymagane właściwości betonu 
Jeżeli ST nie podaje inaczej, beton powinien osiągnąć zakładaną przez dokumentację 
projektową, wytrzymałość na ściskanie.  

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR D-M-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt do wykonania robót powinien spełniać wymagania podane w STWiOR M.13.01.00, 
pkt 3.   

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport i przechowywanie składników mieszanki betonowej   

Transport i przechowywanie składników mieszanki betonowej powinny być zgodne 
z wymaganiami podanymi w STWiOR M.13.01.00. pkt 4.  

4.3. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Zasady transportu mieszanki betonowej powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 
w ST M.13.01.00. Dozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych lub wywrotek.  
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

5.2. Zalecenia ogólne 

5.2.1. Zgodność wykonywania robót z dokumentacją 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową, ST 

i z wymaganiami normy  PN-88/B-06250 oraz dokumentacją technologiczną dostarczoną 
przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera.   

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez  Wykonawcę powinna zawierać projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty betoniarskie. 

5.2.2. Zakres robót 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

− roboty przygotowawcze, 

− wytworzenie mieszanki betonowej, 

− podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej , 

− pielęgnację betonu, 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót betoniarskich, powinna być stwierdzona przez Inżyniera 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

− prawidłowość wykonania deskowań, jeśli występują 

− prawidłowość wykonania zbrojenia, jeśli występuje, 

− zgodność rzędnych z dokumentacja projektową, 

− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny (w przypadku betonu zbrojonego), 

− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
roboczej, 

− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,  

− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

5.4. Wytworzenie, ułożenie, pielęgnacja mieszanki betonowej. 

5.4.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno się odbywać zgodnie z zasadami podanymi 

w ST M.13.01.00. pkt 5.4.  

5.4.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Zasady podawania i układania mieszanki betonowej, w tym roboty przygotowawcze, 

układanie i zagęszczanie, dostosowanie do warunków atmosferycznych w trakcie 
betonowania oraz pielęgnacja betonu powinny być zgodne z ST M.13.01.00., pkt 5.5.  

Dopuszcza się po uzyskaniu zgody Inżyniera układanie mieszanki betonowej, w miejscu 
jej przeznaczenia, ręcznie, za pomocą koparki lub koparko-ładowarki oraz jej ręczne 
zagęszczenie ułożonej mieszanki betonowej. 

5.4.3. Rozbiórka deskowań 
Nie dotyczy 
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5.5. Wykonanie podbetonu 

Pod projektowanymi fundamentami należy rozścielić warstwę podbetonu o grubości 
zgodnej z Dokumentacją Projektową. 

Zapobiega ona ucieczce zaczynu cementowego z fundamentu w trakcie betonowania oraz 
ułatwia rozłożenie zbrojenia. Powierzchnię górną warstwy betonu należy wyrównać przez 
ściągnięcie łatą wyrównawczą. 

5.6. Wykonanie gurtów betonowych w dnie rzeki i ław betonoeych pod krawężnikami 

Powierzchnię górną warstwy betonu należy zagęścić mechanicznie oraz wyrównać przez 
ściągnięcie łatą wyrównawczą. Spadek podłużny i poprzeczny powinien być zgodny z 
konstrukcją nawierzchni drogowej. 

5.7. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 

− odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, 
dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty 
zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.) i na ich podstawie sprawdzić właściwości zastosowanych materiałów 
na zgodność z wymaganiami podanymi w ST, 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 

6.3. Badania składników mieszanki betonowej 

Zgodność dostarczonego cementu zgodnie wg PN-EN 197/1 lub PN-B 19707 powinna być 
potwierdzona certyfikatem zgodności wydanym przez jednostkę certyfikowaną.  
Dodatkowo do każdego cementu objętego certyfikatem zgodności Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć deklarację zgodności producenta. Ponadto wyniki cementu będące 
elementem systemu zakładowej kontroli produkcji wynikającej z przyjętego  systemu 
sterowania jakością producenta będą w dyspozycji Wykonawcy i udostępnione zostaną na  
każde polecenia Inżyniera . Zaleca się, aby każda dostawa cementu zaopatrzona była w znak 
zgodności CE wraz z informacjami towarzyszącymi zgodnie z wymogami przedmiotowych 
norm. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli dokumentów potwierdzających 
zgodność wyrobu dla każdej dostawy.    
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania cementu, które powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w tabeli 4.   

− oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 

− oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 
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− obecności grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 
w wodzie. 

Tablica 4. Wymagania dla cementu 

 
Klasa 

cementu 

Wytrzymałość na ściskanie, MPa, Początek  Stałość 
objętości 

(rozszerzalnoś
ć), mm 

wczesna normowa, 
po 28 dniach 

czasu 
wią-zania, 

min  
po 2 

dniach 
po 7 

dniach 

Klasa 
32,5 

-  16  
32,5 

 
52,5 

 75  10 

Nie dopuszcza się obecności grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie 

Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę, 
która obejmuje: 

− oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 

− oznaczenie kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/16(dotyczy kruszywa grubego), 

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

− oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych), 

− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13. 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-86/B-06712 dla żwiru 
marki 20. 

Przed użyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń należy przeprowadzić badania zgodnie z PN-B-32250.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

6.4. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej: 

− konsystencja mieszanki betonowej, 

oraz betonu: 

− wytrzymałość betonu na ściskanie, 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu zawierającego 
m.in. szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości 
mieszanki i betonu. Plan kontroli jakości betonu podlega akceptacji Inżyniera. 

Kontrolę jakości mieszanki betonowej i betonu należy przeprowadzać zgodnie z PN-88/B-
06250 oraz ST M.13.01.00. pkt 6.4. Częstotliwość poboru próbek i pielęgnacja betonu jak 
beton konstrukcyjny. Wyniki kontroli powinny być zgodne z pkt 2.4.2 niniejszej ST. 

6.5. Tolerancje wymiarów  

Należy sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową pod względem kształtu, 
wymiarów i rzędnych ułożonej warstwy betonu. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

− głębokość nie więcej niż 20 mm, 



STWiOR – Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Skic 

str. 129 

− wymiary w planie nie więcej niż 30 mm, 

− usytuowanie nie więcej niż 50 mm. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiary robót jest 1 m3 ułożonej warstwy betonu. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, jeżeli badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Przyjmuje się, że pojedyncze 
badania z wynikiem negatywnym nie dyskredytują odbioru robót.   

9. Podstawa płatności 

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

Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 

− zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

− pogłębienie i wyrównanie dna wykopu do projektowanego poziomu, 

− oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod warstwę betonu, 

− opracowanie receptury betonu  

− przygotowanie mieszanki betonowej, 

− wbudowanie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

− przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 

10. Przepisy związane 

 PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

 PN-EN 196-1 Metody badania cementu – Oznaczanie wytrzymałości. 

 PN-EN 196-3 Metody badania cementu – Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości 

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

 PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 

 PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 

 PN-76/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych 
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 PN-77/B-06714/18      Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

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

 PN-88/B-06250 Beton zwykły 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 
i wytrzymałościowych 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STWiOR – Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Skic 

str. 131 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
M.13.01.08 BETON C-20/25 do C-25/30 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach budowy kładki dla pieszych w miejscowości SKic. 

  
1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót związanych 
z betonowaniem: 

− wykonanie przyczółka żelbetowego z betonu klasy C25/30 (w deskowaniu), 
 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami Inżyniera.  

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

 
2. Materiały 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych Specyfikacji 
jest:  
 
2.1. Beton klasy C20/25 (B25) - wymagania według PN-B-06250 oraz STWiOR M.13.01.00. 
 
2.2. Deskowanie winno spełniać wymagania STWiOR M.13.01.00. 
3. Sprzęt 

Sprzęt powinien spełniać wymagania jak w STWiOR M.13.01.00. 

4. Transport 
Beton transportowany zgodnie z "Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania 
betonów do konstrukcji mostowych" - GDDP oraz STWiOR M.13.01.00. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiOR D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1. Ręczne oczyszczenie podłoża. 
 
5.2.2. Wykonanie deskowania – zgodnie ze ST MWiOR.13.01.00. 
 
5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze STWioR M.13.01.00. 
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5.2.4. Ułożenie mieszanki betonowej 

Elementy schodów i fundamenty barier wykonać po ułożeniu podbetonu i montażu 
zbrojenia. Ułożenie mieszanki betonowej jej zagęszczenie i pielęgnacja zgodnie z STWiOR 
M.13.01.00. 

W deskowaniach mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. Mieszankę można zagęszczać buławami wibracyjnymi, a tam gdzie nie można ich 
przemieścić - wibratorami powierzchniowymi. Ostatni przejazd łatą z wyłączonym silnikiem.  

Beton winien być starannie pielęgnowany zgodnie z PN-B-06251 i STWiOR M.13.01.00. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 
 
6.1. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na zgodności z Dokumentacją Projektowej pod względem: 

− jakości użytych materiałów, 

− wykonania robót betoniarskich. 
 

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie ze STWiOR M.13.01.00. 

6.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynoszą: 

− długość oraz szerokość ± 2 cm, 

− oś podłużna w planie ± 2,0 cm, 

− grubość płyty ± 0,5 cm, 

− usytuowanie w planie ± 2 cm, 

− rzędne ± 1,0 cm. 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe 
skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1 cm otulenie 
zbrojenia.  

Długość rys nie powinna przekraczać 1 m i nie więcej niż: 

− dla rys w kierunku długości - podwójnej szerokości, 

− dla rys poprzecznych - połowy szerokości. 
 

Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulina zbrojenia będzie nie 
mniejsza niż 1 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni 
odpowiedniego elementu. 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) betonu wykonanych elementów płyt 
przejściowych. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
9. Podstawa płatności 

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

Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
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− zakup, transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

− opracowanie receptury betonu, 

− oczyszczenie podłoża, 

− wykonanie i montaż deskowania, 

− wytworzenie mieszanki betonowej, 

− ułożenie mieszanki betonowej, w nawilżonym deskowaniu wraz 
z zagęszczeniem, 

− pielęgnacja betonu, 

− rozbiórkę deskowania, 

− wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji.  
 
10. Przepisy związane 
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania. 

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

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. - zał. do 
zarządzenia GDDP. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
M.12.01.02 ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY A-III 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru zbrojenia betonu stalą klasy A-III w ramach budowy kładki dla pieszych w 
miejscowości SKic. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze 
zbrojeniem betonu stalą klasy A-III elementów obiektów mostowych i obejmują: 
 

- przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów o średnicy jak w Dokumentacji Projektowej, o 
granicy plast. powyżej 2500 kg/cm2, 
- przygotowanie i montaż kotew. 

 
Uwaga: niniejsza ST ma charakter ogólny dotyczący stali zbrojeniowej 
 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i  STWiOR D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami Inżyniera. 

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

 
2. Materiały 
2.1. Pręty do zbrojenia betonu  

Do zbrojenia betonu należy stosować stal okrągłą klasy AIIIN i klas wyższych o średnicy 
8÷32 mm. 

2.1.1. Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-S-10042, 
PN-H-84023/06, PN-H-84018, PN-H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę 
powinna mieć certyfikat zgodności z ww. Polskimi normami. W przypadku stosowania stali 
niezgodnej z PN musi ona posiadać Aprobatę Techniczną [lub europejską aprobatę 
techniczną], potwierdzającą możliwość zastosowania prętów do zbrojenia betonu w obiektach 
mostowych oraz deklarację zgodności.  

Nowe gatunki stali mogą być stosowane pod warunkiem dopuszczenia ich przez władze 
administracyjne na podstawie wyników badań wykonanych przez upoważnioną jednostkę 
naukowo-badawczą, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
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Zastosowanie stali innych gatunków niż określono w Dokumentacji Projektowej wymaga 
zgody Inżyniera oraz Projektanta. 

2.1.2. Wymagania przy odbiorze 
Wytwórca stali winien dołączyć atest hutniczy, w którym ma być podane: 

− nazwa wytwórcy, 
− oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 z podaniem klasy stali, 
− numer wytopu lub numer partii, 
− wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy 

wytopowej, 
− masa partii, 
− rodzaj obróbki cieplnej. 

 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów (po dwie dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

− znak wytwórcy, 
− średnica nominalna, 
− znak stali, 
− numer wytopu lub numer partii, 
− znak obróbki cieplnej, 

 
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 

Nie ma konieczności badania stali zbrojeniowej spełniającej wymagania PN-S-10042 
(z potwierdzeniem certyfikatem zgodności) lub posiadającej Aprobatę techniczną 
(z potwierdzeniem deklaracją zgodności). 

W przypadku stali o nieznanych właściwościach należy wykonać następujące badania: 

− sprawdzenie granicy plastyczności wg PN-EN 10002-1:2004, 
− wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN 10002-1:2004, 
− udarność – w przypadku przewidywanego spawania w niskich temperaturach, 

 
Do badania należy pobrać minimum 5 próbek z każdej partii zgodnie z PN-EN 10002-1:2004. 

Jakość prętów należy oceniać pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą 
wynik pozytywny. 

2.2. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 

wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 
 
Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 

 
2.3. Materiały spawalnicze 

Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych, 
 
2.4. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy 
i z tworzyw sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 
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Nie dopuszcza się stosowanie przekładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów 
stalowych. 

3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania zbrojenia powinien mieć do dyspozycji następujący 
sprzęt: 

− giętarki, 
− prostowarki, 
− nożyce do cięcia prętów 
− lekki żuraw samochodowy, 
− sprzęt do transportu pomocniczego. 

Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji Inżyniera. 
 

4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ułożyć 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-H-
01105. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiOR D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-S-10042. 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od 
odkształceń i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed 
korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana 
w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na 
otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, 
przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu 
i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu 
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmrażać strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia 
zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny być proste. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, 
w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, 
młotków, prostowarek i wyciągarek. 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty 
ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży, 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  

Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą 

PN-S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d  12 mm.  

Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
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Dla prętów ze stali ulepszanej cieplnie (np. podczas walcowania) należy opracować 
technologię gięcia prętów o większych średnicach. Niedopuszczalne jest podgrzewanie 
prętów z takiej stali.  

Wydłużenia prętów [cm] powstałe podczas ich odginania o dany kąt  

Średnica pręta 
 W mm 

Kąt odgięcia 

45o 90o  135o 180o 

 6 
 8 
10 
12 
14 
16 
20 
22 
25 
28 
32 

- 
- 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 

0,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,5 
1,5 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 

0,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,5 
1,5 
2,0 
3,0 
3,5 
4,0 
5,0 

1,0 
1,0 
1,5 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
4,0 
4,5 
5,0 
6,0 

Minimalne średnice trzpieni używane przy wykonywaniu haków zbrojenia 

Średnica pręta 
zaginanego  

[mm] 

Stal gładka 
miękka 

Rak = 240 
 [MPa]  

Stal żebrowana 

Rak  400 
 [MPa]  

400 < Rak  
500  

 [MPa]  

Rak > 500 
  [MPa]  

        d  10 

10 < d  20 

20 < d  28 
        d > 28 

do = 3d 
do = 4d 
do = 5d 

- 

do = 3d 
do = 4d 
do = 6d 
do = 8d 

do = 4d 
do = 5d 
do = 7d 

- 

do = 4d 
do = 5d 
do = 8d 

- 

 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie 

haka powinna być nie mniejsza niż 5d dla stali A-I i nie mniejsza niż 10d dla stali A-II. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę 
wynosi 10 d. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-S-10042. Do zgrzewania i spawania 
prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% 
skrzyżowań.  

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów 
z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. Metoda ta może być 
szczególnie stosowana w przypadku zastosowania stali klasy AIIIN lub AIII. Nie zaleca się 
łączenia prętów z ww. stali przez spawanie, gdyż bez zastosowania specjalnej technologii 
spawania złącza takie mogą być kruche. 
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5.2.2. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie przed zabetonowaniem powinno być skontrolowane i odebrane przez Inżyniera. 

Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) 
lub na prefabrykacie wg naznaczonego rozstawu prętów. Montaż zbrojenia fundamentów 
(przyczółków) wykonać na podbetonie. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów 
betonem należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy 
cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek 
z prętów stalowych jest niedopuszczalne. 

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 
plastykowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe 
typu zatwierdzonego przez Inżyniera. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. 
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 
zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie 
mniejszej niż 1,0 mm (przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 
mm). 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną. Układ zbrojenia konstrukcji musi 
umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. 

Stal wbudowywana w zbrojenie powinna spełniać wymagania punktu 2 i punktu 5.2.1. 
niniejszej specyfikacji. Stan powierzchni wkładek stalowych ma być zadawalający 
bezpośrednio przed wbudowaniem. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane 
w Dokumentacji Projektowej jak i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagają 
pisemnej zgody Inżyniera. 

Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-S-10042. 

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 zbrojenia głównego lekkich podpór i pali, 
0,04 m - dla strzemion lekkich podpór i pali, 
0,03 m - dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
0,025 m - dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów. 

 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednią 

wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest 
niedopuszczalne. 

5.2.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania. 
W mostach drogowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

− czołowe, elektryczne, oporowe, 
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− nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
− nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
− zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
− zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
− czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
− czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
− czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 
− zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

 
Nie należy spawać prętów zbrojeniowych w temperaturze niższej niż –5ºC. 
Po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inżyniera dopuszcza się zastosowanie stali 

o wyższej wytrzymałości np. klasy AIII lub A-IIIN. Nie zaleca się łączenia prętów z ww. stali 
przez spawanie, gdyż bez zastosowania specjalnej technologii spawania złącza takie są 
kruche. 
 
5.2.2.2. Łączenie prętów na zakład bez spawania. 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) pojedynczych prętów 
prostych, prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. Długości 
zakładów w połączeniach zbrojenia należy obliczać w zależności od ilości łączonych prętów 
w przekroju oraz ich wymaganej długości kotwienia wg normy PN-S-10042 p.12.8. 

 
Dopuszczalny procent prętów łączonych na zakład w jednym przekroju nie może być większy 
niż: 

− dla prętów żebrowanych  50%, 

− dla prętów gładkich   25%. 
 
W jednym przekroju można łączyć na zakład bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia 

poprzecznego, niepracującego. Odległość w świetle prętów łączonych w jednym przekroju nie 
powinna być mniejsza niż 2d i niż 20mm. 

 
5.2.2.3. Kotwienie prętów. 

Rodzaje i długości kotwienia prętów w betonie w zależności od rodzaju stali i klasy betonu 
należy obliczać wg normy PN-S-10042  p. 12.6.  

 

Minimalne długości kotwienia prętów prostych bez haków przyjmuje się: 

− dla prętów gładkich ściskanych – 30 d 

− dla prętów żebrowanych ściskanych – 25 d 

− dla prętów gładkich rozciąganych – 50 d 

− dla prętów żebrowanych rozciąganych – 40 d 

Minimalne długości kotwienia prętów klasy A-I przed hakami i odgięciami przyjmuje się: 

− dla prętów ściskanych – 20 d 

− dla prętów rozciąganych ze stali kl. AI – 30 d 

Minimalne długości kotwienia prętów klasy A-II przed hakami i odgięciami przyjmuje się: 

− dla prętów ściskanych – 20 d 

− dla prętów rozciąganych – 25 d 
 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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6.1. Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania. 

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Inżyniera i fakt ten potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inżynier winien stwierdzić 
zgodność ułożonego zbrojenia z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi normami. 

Przedmiotem sprawdzenia powinny być: 

− średnice i ilość prętów,  
− rozstaw prętów, 
− rozstaw strzemion, 
− odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia, 
− długość prętów, 
− położenie miejsc zakończeń lub odgięć oraz zakotwień prętów, 
− wielkość otulin zewnętrznych, 
− gatunek stali, 
− powiązanie (połączenia) zbrojenia między sobą,  
− pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania.  

 
Sprawdzenie grubości otuliny może być dokonywane przez Inżyniera również po 

betonowaniu przy użyciu przyrządów magnetycznych. 

Dopuszczalne tolerancje: 

− różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny 
przekraczać ± 0,5 cm, 

− różnice w rozstawie między prętami głównymi w płytach nie powinny przekraczać 
± 1,0 cm, 

− rozstaw strzemion wzdłuż belek nie powinien różnić się więcej niż ± 2,0 cm, 
− odchylenie od przewidzianego nachylenia względem poziomu nie powinno 

przekraczać 3%, 

− różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia prętów lub odgięć nie mogą 
przekraczać ± 5,0 cm. 

− różnica w wymiarach oczek siatki nie więcej niż ± 0,5 cm, 
− otuliny zewnętrzne powinny być utrzymane w granicach wymagań projektowych 

z tolerancją dodatnią 0,5 cm, 
− liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie 

powinna przekraczać 20% wszystkich skrzyżowań (25% na jednym pręcie), 
Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża Wykonawcę 

robót, niezależnie od dokonanych uprzednio odbiorów 
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 kg (kilogram) wykonanego zbrojenia betonu stalą. 

Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez 
ich ciężar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, 
przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

9. Podstawa płatności 
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiOR D-M.00.00.0 "Wymagania 
ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 

− zakup, transport i składowanie materiałów, 

− oczyszczenie i wyprostowanie prętów, 

− wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład), 

− montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego lub spawania wraz z jego 
stabilizacją oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu, 

− wykonanie i montaż kotew, 

− oczyszczenie terenu robót, 

− usunięcie niepotrzebnych materiałów poza Plac Budowy, 

− wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 
w Specyfikacji. 

10. Przepisy związane 
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania. 
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 
PN-H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 
PN-H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco. 
PN-H-93200/00 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
PN-EN 10002-1:2004 Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 

otoczenia. 
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali 
PN-EN 10021:2009 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: 

Ogólne warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: 

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia 

ogólne. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 
PN-EN ISO 7438:2002 Metale Próba zginania. 
PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań - Część 1: Pręty, 

walcówka i drut do zbrojenia betonu  
PN-EN ISO 15630-2:2004 Stal do zbrojenia i sprężania betonu - Metody badań - Część 2: 

Zgrzewane siatki do zbrojenia  
PN-H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
PN-H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i 

transport. 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 20 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
M.20.00.10 ELEMENTY DREWNIANE MOSTÓW 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru elementów drewnianych mostówI w ramach budowy kładki dla pieszych w 
miejscowości SKic. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

             Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują budowę nawierzchni drewnianych oraz 
podłużnic zgodnie z przedmiarem robót oraz dokumentacją techniczną. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Pomosty rekreacyjne posadowione na stalowych palach rurowych o stalowej konstrukcji 
nośnej z nawierzchnią drewnianą.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Konstrukcja mostu powinna być wykonana zgodnie z projektem technicznym. 
Odstępstwa od projektu technicznego, a w szczególności zmiany rodzaju i klasy drewna, są 
dopuszczalne tylko za zgodą Inspektora oraz powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 

2. Materiały 

2.1. Wymagania dotyczące drewna 

2.1.1. Rodzaje i klasy drewna  

         Rodzaje i klasy drewna stosowanego do elementów drewnianych konstrukcji kładki 
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-92/S-10082.Z uwagi na charakter budowli do 
wykonania wszystkich elementów drewnianych należy użyć drewna klasy min. C24. 

 

2.1.2. Tarcica na elementy zginane i rozciągane.  

            Elementy z drewna zginane i rozciągane powinny być wycinane tak, aby oś podłużna 
elementu była równoległa do włókien drewna. 

 Pod względem wytrzymałościowym tarcica powinna odpowiadać wymaganiom                 
wg PN-92/S-10082. Dodatkowo tarcica powinna spełniać wymagania dotyczące ograniczenia 
rozmiarów wad: 

- pęknięcia - niedopuszczalne, 

- sęki - dopuszcza się zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, ponadto nie dopuszcza się 
sęków występujących na krawędziach. 
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- skręt włókien - nie większy niż 5%, 

- sinizna - dopuszczalna zanikająca przy struganiu: nie dopuszcza się innych rodzajów 
porażenia przez grzyby. 

 

2.1.3. Wilgotność drewna  

 Wilgotność drewna oznacza się wg PN-84/D-04150. Do budowy mostów należy 
stosować drewno o wilgotności do 15%, wyjątkowo drewno iglaste o wilgotności do 23%.  

 

2.1.4. Impregnacja drewna  

 Wszystkie elementy drewniane  powinny być zabezpieczone zgodnie z ST M.20.01.18 

2.1.5. Przechowywanie drewna 

 Drewno na placu budowy należy układać na podkładach izolujących je od 
bezpośredniego kontaktu z ziemią i wodą. Warstwy tarcicy oddziela się przekładkami. Drewno 
na elementy drobne należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i 
przewiewnych. 

 

2.1.6. Tolerancje wykonania pojedynczych elementów zginanych   

Dopuszczalne odchyłki wynoszą: 

- różnica wymiarów przekroju poprzecznego nie większa niż 1/30 wymiaru  

- wygięcie elementu nie większe niż 1/400 długości  elementu. 

 

2.2. Wymagania dotyczące elementów stalowych 

2.2.1. Śruby, nakrętki, podkładki 

Śruby - wg PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121, 

Nakrętki do śrub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151, 

Podkładki pod śruby - wg PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019. 

Wymiary i klasy właściwości mechanicznych śrub należy przyjmować wg PN-92/S-10082. 

2.2.2. Gwoździe budowlane  

O przekroju kołowym powinny być zgodne z PN-84/M-81000. 

2.2.3.  Inne elementy stalowe nie przenoszące sił  

Należy je wykonywać ze stali St3S wg PN-88/H-84020. 

2.2.4. Zabezpieczenie przed korozją powierzchni elementów stalowych  

Należy wykonywać przez pokrycie powłokami malarskimi, lub innymi środkami atestowanymi. 
Końców śrub nie należy pokrywać powłoką malarską. 

 

2.3. Materiały izolacyjne  

Impregnacja ciśnieniowa zabezpieczająca przed pleśniami, grzybami i owadami                            
wg PN-92/S-10082. 
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3. Sprzęt 

Sprzęt, który będzie użyty do budowy mostu musi być zaakceptowany przez Inspektora. 

 

4. Transport 

Transport elementów drewnianych powinien odbywać się w sposób nie zagrażający 
bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Układanie pokładu 

Bale układa się z pozostawieniem pozostawiania szczelin między poszczególnymi balami. 
Bale powinny mieć grubość 6 cm i przybija się je gwoździami długości 5".  Z uwagi na duży 
spadek podłużny pokładu na balach od strony górnej należy wykonać podłużne frezy.  

5.2. Wymagania dotyczące złączy drewnianych 

Połączenia elementów drewnianych na czopy i wręby powinny być wykonane zgodnie                  
z projektem technicznym. 

Wymiary czopów i gniazd, głębokości wrębów, odległości wrębów od końców belek powinny 
być zgodne z PN-92/S-10082. 

Zaleca się stosowanie szablonów przy wykonywaniu wrębów w powtarzalnych elementach 
drewnianych. Czołowe powierzchnie wrębów i powierzchnie opartych o wręby elementów 
powinny być wyrównane i wygładzone. 

  

5.3. Wymagania dotyczące połączeń za pomocą łączników stalowych 

5.3.1. Połączenia na śruby  

Otwory na śruby należy wiercić po założeniu i dopasowaniu styków. Otwory na śruby 
przenoszące siły powinny mieć średnicę równą średnicy śrub. Śruby powinny być tak 
usytuowane, aby możliwe było ich dokręcenie. Należy zabezpieczyć śruby przed możliwością 
samoczynnego odkręcenia się przez umieszczenie sprężystej przekładki między podkładką           
i nakrętką oraz zastosowanie zawleczki lub przeciwnakrętki. Zabezpieczenie takie jest 
obowiązkowe dla śrub trudnodostępnych. 

5.3.2. Połączenia na gwoździe 

Należy wykonać zgodnie z PN-92/S-10082. 

Wszystkie elementy drewniane muszą być strugane 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania w czasie budowy  

6.1.1. Sprawdzenie drewna 

Polega na sprawdzeniu jego klas pod względem zgodności z wymaganiami podanymi                 
w poszczególnych specyfikacjach. W przypadku braku atestów i znaków cechowania klasę 
jakości drewna należy określić wg PN-82/D-94021 i PN-92/D-95017. 

Sprawdzenie jakości drewna polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami punktu            
2.1. niniejszej SST. 
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6.1.2. Sprawdzenie łączników stalowych 

Polega na sprawdzeniu wymagań wg punktu  2.2. 

6.1.3. Sprawdzenie materiałów izolacyjnych, impregnacyjnych  

Polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami wg punktu 2.3. 

6.1.4. Sprawdzenie złączy drewnianych   

Wg punktu 5.1. 

6.1.5. Sprawdzenie połączeń na łączniki stalowe  

Wg punktu 5.2. 

6.2. Badania po zakończeniu budowy 

Jeśli podczas budowy kładki były wykonane badania dotyczące poszczególnych elementów 
konstrukcji i stwierdzono ich zgodność z wymaganiami, sprawdzenie całości konstrukcji 
polega na potwierdzeniu: 

- zasadniczych wymiarów obiektu mostowego: rozpiętości przęseł, szerokości jezdni,   
rozstawu dźwigarów głównych  

- prostoliniowości osi mostu,  

- dokładności wykonania i szczelności przylegania wrębów, styków i  połączeń 

- dokładności dokręcenia śrub w połączeniach. 

Poza tym należy sprawdzić, czy: 

- nie powstały pęknięcia, zmiażdżenia i ścięcia śrub w połączeniach,  

- nie ma wad drewna lub uszkodzeń elementów drewnianych, 

- zastosowano właściwe środki impregnacyjne. 

6.3. Ocena wyników badań 

Jeżeli wyniki badań w czasie i po zakończeniu budowy są pozytywne należy uznać, że obiekt 
mostowy nadaje się do odbioru. W przypadku stwierdzenia usterek należy wykonać prace 
naprawcze i zgłosić obiekt do ponownego odbioru 

 

7. Bhp i ochrona środowiska 

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów o bhp i ochronie środowiska 
odpowiada Wykonawca. Inspektor nie może nakazać wykonania czynności, których 
wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 

 

8. Obmiar 

Jednostką obmiaru jest 1 m3  oraz 1mb wbudowanego drewna. 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 
ilości wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe             
i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy 
wykonawcą i nadzorem. 
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9. Odbiór  

9.1. Odbiór końcowy 

Jeżeli wyniki wg punktu 6 są pozytywne, roboty związane z wykonaniem konstrukcji kładki 
drewnianej należy uznać za zgodne z wymaganiami. 

 

9.2. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny należy prowadzić po wykonaniu dojść do kładki. Odbiór konstrukcji                 
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za wady i usterki ujawnione po odbiorze 

 

10. Płatność  

 Płatność za 1 m3 oraz 1 mb wbudowanego drewna należy przyjmować zgodnie  z 
obmiarem  i oceną  jakości wykonanych robót. Cena wykonania obejmuje: 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- ułożenie pokładu . 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
M.19.01.04 PORĘCZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru elementów drewnianych mostówI w ramach budowy kładki dla pieszych w 
miejscowości SKic. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

             Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót montażowych 
poręczy na kładce i obejmują: 
 

a) montaż na moście poręczy stalowych z profili walcowanych wraz z osadzeniem  
b) oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne poręczy, 

 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

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

2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu montażu poręczy mostowych według zasad 

niniejszych ST są:  
 
2.1. Elementy stalowe poręczy ze stali S235 i S275 powinny odpowiadać wymaganiom norm 
lub Aprobat technicznych.  
 

Na obiektach mostowych i schodach zaprojektowano poręcze typu miejskiego z profili 
walcowanych lub zimnogiętych, spawanych. 

Na pochylniach przy obiektach zaprojektowano poręcze z rur. 

Typy profili (wymiary profili walcowanych lub zimnogiętych oraz średnice rur określono w 
Dokumentacji Projektowej). 

2.2.1. Zestaw farb do malowania powierzchni metalizowanych ogniowo lub natryskowo, 
składający się z warstwy sczepno-gruntującej oraz co najmniej jednej warstwy 
nawierzchniowej - łączna grubość pokrycia malarskiego minimum 180 µm. Grubość powłoki 
jest zależna od zastosowanego zestawu malarskiego. 
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2.2.2. Materiały do metalizacji ogniowej lub natryskowej - łączna grubość cynkowania 
ogniowego 75 m, metalizacji natryskowej 200 m. 
 

Materiały stosowane do zabezpieczenia antykorozyjnego muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

Ostateczny wybór zestawu do zabezpieczenia antykorozyjnego należy do Inżyniera. 

2.3. Zaprawa bezskurczowa typu PCC. 

Należy zastosować firmowe zaprawy typu PCC mieszane na budowie 

2.4. Kotwy wklejane. 

Należy zastosować firmowe kotwy [z zestawem zaprawy (kleju) do wklejenia]. 

3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do montażu poręczy powinien mieć do dyspozycji następujący 
sprzęt: 

− spawarka elektryczna - do ewentualnych napraw elementów poręczy. 
− mieszarki - do przygotowania zaprawy bezskurczowej. 
− wiertarki - do wiercenia otworów w betonie. 

Pozostałe roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera.  

 
4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się oraz uszkodzeniem podczas transportu. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Przygotowanie elementów mostu do montażu poręczy 

W kapach chodnikowych na mostach i estakadzie należy osadzić marki stalowe do 
mocowania słupków poręczy. Marki osadzić w deskowaniu kap w trakcie montażu zbrojenia 
po wyznaczeniu ich lokalizacji i poziomu. 

Na schodach na skarpie należy nawiercić otwory do osadzenia kotew wklejanych, 
służących do mocowania słupków poręczy. Wiercenie otworów wykonać po ich wyznaczeniu 
za pomocą szablonu. Otwory należy wiercić z dokładnością do ±1 mm. 

Na pochylniach należy przygotować otwory (szklanki) do osadzenia słupków poręczy.  

5.2.2. Rodzaje zastosowanych poręczy. 

Na obiektach mostowych z chodnikami dla pieszych oraz na schodach należy zastosować 
poręcz stalową typu miejskiego z profili walcowanych lub zimnogiętych ze szczeblinkami.  

Na pochylniach należy zastosować poręcze z rur i innych profili stalowych.  
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Na schodach skarpowych przy obiektach należy zastosować poręcze z rur.  

Poręcze na obiektach mostowych należy przed montażem sprawdzić i dokładnie oczyścić, 
wszelkie zwichrowania usunąć. Miejsca uszkodzenia powłoki malarskiej na poręczach 
stalowych zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez metalizację natryskową oraz malowania 
farbami 

5.2.3. Mocowanie słupków poręczy  

Słupki poręczy na mostach (zgodnie z Projektem)  

5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów poręczy, 

Powierzchnie stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie w Wytwórni zgodnie z ustaloną 
technologią, akceptowaną przez Inżyniera. W punkcie 2 przedstawiono proponowany zestaw 
zestaw metalizacyjno-malarski. Zaleca się zabezpieczenie poprzez cynkowanie ogniowe 

o grubości minimum 75 m i malowanie zestawem farb poliuretanowo epoksydowych 

o grubości minimum 180 m. 

Miejsca spawów wykonywanych na budowie zabezpieczyć poprzez metalizację 
natryskową i malowanie, 

Wymagania dotyczące wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego podano w ST 
M.14.02.01. oraz ST M.14.02.02. 

5.2.5. Roboty spawalnicze prowadzić w temperaturze powyżej +5o C. zgodnie z PN-S-10050 
 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. 

6.1. Kontrola montażu poręczy polega na: 

− sprawdzeniu jakości elementów składowych poręczy, 
− sprawdzeniu geodezyjnym rzędnych i przebiegu poręczy , 
− kontroli powłok antykorozyjnych, 
− sprawdzeniu zamocowania słupków poręczy, 
− sprawdzeniu ciągłości pochwytów. 

 
6.2. Dopuszczalne tolerancje  

− dopuszczalny błąd w rozmieszeniu otworów dla słupków lub marek (w planie) wynosi 
 5 mm, 

− dopuszczalna odchyłka odległości między słupkami wynosi  10 mm, 
− dopuszczalna różnica wysokości słupków  5 mm, 
− rzędna góry poręczy - ± 5 mm 
− odchylenie poręczy w planie ± 10 mm. 

 
 
7. Obmiar robót 
 Jednostką obmiaru jest 1 metr wykonanej i zmontowanej. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00 00. "Wymagania ogólne". 
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9. Podstawa płatności 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 

− prace przygotowawcze i pomiarowe, 
− transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
− osadzenie marek stalowych dla mocowania słupków poręczy na obiektach, 
− zamocowanie słupków poręczy na obiektach poprzez przyspawanie do marek 

w kapach gzymsowych wraz z regulacją, 
− zabezpieczenie antykorozyjne poręczy, 
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

w Specyfikacji. 
 

10. Przepisy związane i standardy 
PN-S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badanie. 
 
PN-H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówki pręty walcowane na gorąco. 
 
PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości 
i niskostopowej. 
 
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy. 
 
Katalog detali mostowych – GDDP Warszawa 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 
maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STWiOR – Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Skic 

str. 152 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
D.06.01.01 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiOR 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp i rowów 
w ramach budowy kładki dla pieszych w miejscowości Skic. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

             Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z humusowaniem gr. 10 cm  i obsianiem nasionami trawy zgodnie z dokumentacją 
techniczną oraz przedmiarem robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części 
organicznych. 

1.4.3. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 
roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej 
grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 

1.4.4. Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie 
bruzd, przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR 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  
STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą 
STWiOR są: 

− ziemia urodzajna, 

− nasiona traw. 
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2.3. Ziemia urodzajna (humus) 

 Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia 
urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 
zanieczyszczeń obcych. 
 W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu 
stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)    12 - 18%, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 - 70%, 
b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

d) kwasowość pH   5,5. 

2.4. Nasiona traw 

 Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. 
Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające 
wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek, 

− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

− cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc 
niedostępnych). 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport humusu 

 Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi urodzajnej. 

4.2.2. Transport nasion traw 

 Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Humusowanie 

 Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej 
krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza 
podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 
 Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 10 cm po moletowaniu i 
zagęszczeniu,  w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. 
 W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni 
skarpy należy wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 
cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić 
(pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą 

 Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw 
polega na: 
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez: 

- humusowanie (patrz pkt 5.2),  

- obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, w ilości od 18 g/m2 do 
30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy 
oraz pochylenia skarp), 

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

 Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, 
oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion 
traw. 
 Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być 
większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie 
zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą 
występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
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− m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie i 
obsianie.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie i obsianie 
obejmuje: 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

− dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

− pielęgnacja poprzez polewanie wodą oraz ewentualny dosiew, 

− uporządkowanie terenu, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.   PN-R-
65023:1999 

Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 



STWiOR – Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Skic 

str. 156 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
D – 07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJĄCEJ RUCH PIESZYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiOR 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych w ramach 
budowy kładki dla pieszych w miejscowości Skic. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych w zakresie barierki rurowej typu 
U-12A  zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu 
kołowego wykonane z kształtowników stalowych, siatek na linkach naciągowych, ram z 
kształtowników wypełnionych siatką, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub 
szkła zbrojonego. 

1.4.4.  Kształtowniki - wyroby o stałym przekroju poprzecznym w kształcie złożonej figury 
geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub 
w połączeniu z innymi materiałami budowlanymi. 
1.4.5.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR 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 
STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszy, 
objętych niniejszą STWiOR, są: 

− słupki metalowe i elementy połączeniowe, 

− pręty stalowe, 

− beton i jego składniki, 
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2.3. Słupki metalowe i elementy połączeniowe 

2.3.1. Wymagania dla rur 

 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub innej 
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 
 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci 
łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, 
pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach 
dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
 Pożądane jest, aby rury były dostarczane o: 

− długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniami; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 

− długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej           3 
m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości 
wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

 Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny 
przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 
 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. 
R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [17], PN-H-84018 [14], PN-H-84019 [15], PN-H-84030-02 
[18] lub inne normy. 
 Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [13]. 

2.3.2. Wymagania dla elementów połączeniowych do mocowania elementów barier      

 Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy połączeniowe przewidziane do 
mocowania między sobą barier i płotków jak: śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, 
gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
 Własności mechaniczne elementów połączeniowych powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-M-82054 [36], PN-M-82054-03 [37] lub innej normy uzgodnionej. 
 Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych 
lub paletach w zależności od wielkości i masy wyrobów. 
 Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, 
z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed 
uszkodzeniem. 
 Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowania: 
a) umiarkowanych - 8 m, 

b) ciężkich             - 12 m, 

zgodnie z określeniem agresywności korozyjnej środowisk według PN-H-04651 [2]. 

2.4. Beton i jego składniki 

 Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową, 
deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej, 
możliwość zniekształceń lub odchyleń w betonowanej konstrukcji. 
 Klasa betonu - jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna 
być B 15 lub B 20. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [3]. Składnikami 
betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 
 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej 
„32,5”, odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [8]. Transport                                    i 
przechowywanie cementu powinny być zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08 [46]. 
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 Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 
sortowanego, kruszywa łamanego i otoczaków) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712 [5]. 
 Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [10]. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
 Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to 
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektora Nadzoru, przy czym w przypadku 
braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z 
zaleceniami PN-B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010 [9]. 
 Pręty zbrojenia mogą być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa lub 
SST. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 [4]. Właściwości mechaniczne stali 
używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać PN-B-03264 [1]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 

        Wykonawca przystępujący do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− szpadli, drągów stalowych, wyciągarek do napinania linek i siatek, młotków, kluczy do 
montażu elementów panelowych itp. 

− środków transportu materiałów, 

− żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 

− ewentualnych wiertnic do wykonania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym (lecz nie w 
terenach uzbrojonych w centrach miast), 

− przewoźnych zbiorników do wody, 

− betoniarek  przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

− koparek kołowych (np. 0,15 m3) lub koparek gąsiennicowych (np. 0,25 m3), 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów  

 Rury stalowe na słupki, przeciągi, pochwyty przewozić można dowolnymi środkami 
transportu. W przypadku załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii rur należy 
je zabezpieczyć przed pomieszaniem. 
 Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających 
wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do 
transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się np. za 
pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 

 W zależności od wielkości robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora 
Nadzoru zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy oraz robót 
przygotowawczych na zapleczu. 
 Przed wykonywaniem robót należy wytyczyć lokalizację barier, płotków  i innych 
urządzeń liniowych zabezpieczających ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, 
SST lub zaleceń Inspektora Nadzoru. 
 Do podstawowych czynności objętych niniejszą STWiOR przy wykonywaniu ww. robót 
należą: 

− wykonanie dołów pod słupki, 

− wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 

− ustawienie słupków, 

− zamontowanie elementów w ramach z kształtowników, 

5.3. Wykonanie dołów pod słupki 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub  STWiOR nie podaje  inaczej, to doły pod słupki 
powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość 
od  0,8 do 1,2 m. 

5.4. Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki 

         Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być 
osadzone w betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na 
zapleczu i dostarczane do miejsca budowy urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych. Po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, słupki betonowe mogą być obłożone kamieniami 
lub gruzem i przysypane ziemią. 
 Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową 
odpowiadającą wymaganiom punktu 2.9. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy 
podeprzeć. 
 Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można 
wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia 
słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC 
- po 14 dniach. 

5.5. Ustawienie słupków 

 Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w 
linii urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych, a ich wierzchołki powinny znajdować się na 
jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury. 
 Słupki końcowe, narożne oraz stojące na załamaniach wygrodzenia o kącie większym 
od 15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, 
ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około 30 do 45o. 
 Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich 
linek usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i 
haków metalowych. Słupki końcowe lub narożne powinny być dodatkowo przystosowane do 
umocowania do nich siatki (np. przez przymocowanie do nich pręta stalowego). 
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5.6. Wykonanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych w formie poręczy 

 Poręcze oddzielające ruch pieszy od kołowego winny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2.3. 
 Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) 
dostarczyć zaświadczenia o jakości (atesty) należą: 

− rury i kształtowniki, 

− elementy betonowe i żelbetowe. 
 Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały 
do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany 
charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić 
go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
 Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 
20. 

Tablica 20. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
dostarczonych przez producentów 

Lp. Rodzaj 
badania 

Liczba badań Opis badań 
Ocena 

wyników 
badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 
badań z 
wybra-  nych 
losowo 
elementów w 
każdej 
dostar-  
czonej partii 

Powierzchnię zbadać 
nieuzbrojonym okiem. Do 
ew. sprawdzenia 
głębokości wad użyć 
dostępnych narzędzi (np. 
liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów 
itp. 

 
 

Wyniki 
badań 
powinny być 
zgodne z 
wymagania
mi  

 
2 

 
Sprawdzenie 
wymiarów 

wyrobów 
liczą-cej do 
1000 
elementów 

 
Przeprowadzić 
uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi 
lub sprawdzianami 

punktu 2.3. 
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 W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punktach  
od 2.3 do 2.11. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych należy zbadać: 
a) zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktami od 2.3 do 2.11, 
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3, 
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.4, 
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6, 
f) prawidłowość wykonania siatki zabezpieczającej zgodnie z punktem  5.7 lub 5.8. 
 W przypadku wykonania spawanych złącz elementów urządzeń: 
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone  (od 10 do 20 mm z 

każdej strony) należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych 
zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 

b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o 
powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, 
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 

c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości 
zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [29], 

d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym 
spawaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych jest m (metr). 
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości urządzenia zabezpieczającego ruch 
pieszych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, 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 STWiOR D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostek obmiarowych 

 Cena 1 m wykonania ogrodzeń ochronnych sztywnych obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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− dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji barier, płotków, poręczy, 
paneli lub innych ogrodzeń sztywnych oraz materiałów pomocniczych, 

− dostarczenie na plac budowy składników oraz przygotowanie masy betonowej w 
przypadkach jej użycia, 

− zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa w sposób zapewniający stabilność, 

− doprowadzenie terenu wokół wykonanych urządzeń do stanu przewidzianego w 
dokumentacji projektowej lub według zaleceń Inspektora Nadzoru, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-03264 Konstrukcje żelbetowe. Obliczenia statyczne   i projektowanie 
  2. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk 
  3. PN-B-06250 Beton zwykły 
 4. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  6. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach 

bezwodnych 
  7. PN-B-13051 Szkło płaskie zbrojone 
  8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
9. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów   i zapraw 
11. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
12. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 
13. PN-H-82200 Cynk 
14. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
15. PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. 

Gatunki 
16. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
17. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury 
18. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
19. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
20. PN-H-93200-02 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Walcówka i 

pręty ogólnego zastosowania. Wymiary 
21. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
22. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
23. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
24. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
25. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
26. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 

do malowania. Ogólne wytyczne 
27. PN-H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania 
28. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne 
29. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania ustrojów nośnych 
30. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 

wymagania 
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31. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
32. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 
33. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
34. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
35. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
36. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Ogólne wymagania i badania 
37. PN-M-82054-

03 
Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Właściwości mechaniczne śrub i 
wkrętów 

38. PN-M-84540 Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krótkich 
39. PN-M-84541 Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach średnich 
40. PN-M-84542 Łańcuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania 
41. PN-M-84543 Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach długich 
42. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

43. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
44. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
45 BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
46 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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49. Leszek Mikołajków, „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na obiektach mostowych”. 
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50. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I - Zasady stosowania znaków i urządzeń 
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