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1. OPIS TECHNICZNY 
 

 
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy wzniesienia do wykonania zadania 
egzaminacyjnego na kategorię AM, A1, A2, A na terenie PORD w Gdańsku Jednostka 
Gdańsk.  
 
1.1. Inwestycja zlokalizowana jest w m. Gdańsk ul. Równa 19/21 na działce nr 

 228/23 obręb 0111 
      
1.2.  Opis stanu istniejącego placu egzaminacyjnego na kategorie AM, A1, A2, A: 

 - plac egzaminacyjny zlokalizowany jest na działce nr 231/12 i 228/23 
 - cały teren jest ogrodzony i oświetlony 

       - na dz. nr 231/12 znajduje się: 
   - obiekt typu kontenerowego, stanowiący zaplecze placu egzaminacyjnego 
   - wiata na motocykle 
   - plac egzaminacyjny o nawierzchni asfaltowej 
   - chodniki z kostki betonowej 
   - nawierzchnia utwardzona płytami MEBA, obsiana trawą   
   - zieleń niska 

       - na dz. nr 228/23 znajduje się: 
   - plac egzaminacyjny o nawierzchni asfaltowej 
   - chodniki z kostki betonowej 
   - nawierzchnia utwardzona płytami MEBA, obsiana trawą   
   - zieleń niska 

 
1.3.  Opis zakresu robót: 

  Budowa wzniesienia o wymiarach: 
  - długość 9,00 m 
  - szerokość zewnętrzna 3,40 m 
  - szerokość wewnętrzna 3,00 m 
  - kąt najazdu i zjazdu 4° 
  - długość najazdu 4,50 m 
  - długość zjazdu 4,50 m 
  - wysokość w środku wzniesienia 0,31 m  
   
W ramach tej inwestycji zostaną wykonane następujące roboty: 
- wytyczenie robót 
- demontaż fragmentu nawierzchni z kostki 
- demontaż fragmentu nawierzchni z płyt typu MEBA 
- wykonanie wykopów 
- wykonanie ławy żelbetowej o wym. 30x20 cm z betonu C30/37 (B40), 
  zbrojenie żebrowane 4xØ12, strzemiona co 20 cm z Ø6   
 
 
 



Budowa wzniesienia na kat. AM, A1, A2, A 

 
 

POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKU, Gdańsk ul. Równa 19/21 
 

4

 
- wykonanie ścian żelbetowych o gr. 20 cm z betonu C30/37 (B40), 
  zbrojenie krzyżowe z pręta żebrowanego Ø12 co 15 cm 
- wykonanie płyty żelbetowej o gr od 0 do 31 cm z betonu C30/37 (B40). 
  zbrojenie krzyżowe z pręta żebrowanego Ø12 co 15 cm 
- wykonanie na ściankach czapek z betony C30/37 (B40), zbrojonych  
  prętami Ø8 
- odtworzenie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej    
  o gr. 10 cm (kostka z odzysku)  
- odtworzenie nawierzchni z płyt typu MEBA na podsypce cementowo-piaskowej    
  o gr. 10 cm (płyty MEBA z odzysku)  
- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z     
   wymogami STWiORB 

    
    
 

Integralną część powyższego zakresu robót stanowi przedmiar robót. 
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2. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA . 

 
2.1. Środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zabezpieczone w 
      Planie nakładów na prace modernizacyjne i zakupy PORD w Gdańsku na rok  
      2020 zostały obliczone na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  
      dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania  
      kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych  
      oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  
      funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr130, poz. 1389). 
2.2. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca 
       zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego    
       teren zaplecza budowy. 
2.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca utrzymywał ład i porządek przez cały    
       okres trwania budowy tj. na bieżąco usuwał z terenu budowy nieczystości stałe i      
       płynne, np. opakowania, palety, ziemia, gruz i materiały z demontażu nie  
       nadające się do ponownego wbudowania. 
2.4. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być 
       konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia, gdyż wyklucza się    
       możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym    
       skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego    
       wykonania umowy. 
2.5. Cena oferty powinna zawierać: 

1) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem     
    zamówienia, 
2) koszty wszelkich robót przygotowawczych (w szczególności:     
    zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i    
    utrzymania zaplecza budowy, podłączenia i zużycia wody i energii  
    elektrycznej, telefonów, dozoru budowy) oraz koszty robót tymczasowych, 
3) koszty inwentaryzacji powykonawczej – wersja elektroniczna w formacie cad 
    dostarczona na nośniku CD oraz w wersja papierowa, 
4) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w 
    STWiORB oraz w obowiązujących przepisach, 
5) koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego i materiałów rozbiórkowych  
    nie nadających się do ponownego wykorzystania – zgodnie z obowiązującymi  
    przepisami, 
6) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z 
    przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 
7) podatek VAT w wysokości 23%. 
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3. UWAGI KOŃCOWE 

 

• Po istniejących nawierzchniach asfaltowych może odbywać się ruch 
pojazdów o nacisku na oś maksymalnie do 3,5 tony.  

 
• Roboty wykonywać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych oraz  z  uwzględnieniem przepisów BHP. 
 

• Wykonywane roboty nie mogą powodować utrudnień  w prowadzeniu 
szkoleń i innych zajęć na terenie obiektu. 

 
• Wszystkie użyte w dokumentach przetargowych nazwy materiałów należy  

traktować jako przykładowe. Do wyceny należy przyjąć materiały o 
parametrach równoważnych do przyjętych w dokumentach przetargowych.   
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4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 
 

Adres budowy:     Gdańsk ul. Równa 19/21 dz. nr 228/23  
           

 
 
Inwestor:            Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku 
             Gdańsk ul. Równa 19/21   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował:   Bronisław Noga 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data opracowania: lipiec 2020 r 
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A. Zakres robót zamierzenia budowlanego: 

- budowa wzniesienia do przeprowadzenia egzaminów na kat. AM, A1, A2, A  

 

B. Wykaz istniejących w strefie wykonywania robót obiektów budowlanych 

- uzbrojenie podziemne 
- nawierzchnie utwardzone 
 
C. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać    

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- w miejscu prowadzenia robót związanych z budową wzniesienia nie występują      
  elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie. 
  Prace będą wykonywane poza godzinami egzaminów na kategorię AM, A1, A2, A. 

D. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

występowania: 

• stosowanie do prac budowlanych urządzeń mechanicznych o napędzie 
elektrycznym - muszą posiadać aktualne badania przed skutkami porażeń prądem 
elektrycznym. 

• stosowanie do prac budowlanych urządzeń mechanicznych muszą posiadać 
aktualne certyfikaty   

• zagrożenia związane ze składowaniem materiałów 
    - nieodpowiednie składowanie materiałów budowlanych 
    - nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych 
•  zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów 
    - uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiału i ciężkie  
      elementy 
    - awarie sprzętu w czasie pracy np. sprzęt elektryczny 
• zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu  
    - potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu 
    - potrącenia i uderzenia przez przemierzający się lub pracujący sprzęt 
• zagrożenia związane z wykonywaniem robót i praca sprzętu 
    - upadek ciężkich przedmiotów 
    - upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi 
    - zasłabnięcie w czasie robót 
• zagrożenia w czasie robót budowlanych i montażowych  
    - przygniecenie przez ciężkie przedmioty 
    - porażenie prądem elektrycznym 
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E. Sposób wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót budowlanych 

• Przed przystąpieniem do robót, teren należy oznakować i zabezpieczyć przed 
dostępem osób przypadkowych. 

• Prace związane z budową należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodować 
zakłóceń zarówno w ruchu kołowym, jak i pieszym. Teren budowy zabezpieczyć 
barierkami lub flandrami. 

 
F. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

Przed przystąpieniem do budowy kierownik ma obowiązek sprawdzić, czy pracownik 
posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do 
wykonywania określonych robót, obsługi maszyn i urządzeń budowlanych. Następnie 
kierownik poinstruuje pracowników na temat zagrożeń wynikających z procesu 
budowy, zaznajomi ich z przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich 
zapobiegania. 
 
G. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych: 

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu  
- posiadanie przez robotników podstawowego sprzętu bhp, jak: kaski, ubiór  
  ochronny, rękawice itp. 
- posiadanie przez kierownika podstawowego sprzętu reanimacyjnego ratującego  
  życie: apteczka itp. 
- nie wykonywanie prac zewnętrznych w trudnych warunkach atmosferycznych  
   (opady, silny wiatr). 
-  pracownicy powinni znać telefony alarmowe: 

     - pogotowia ratunkowego 
  - straży miejskiej 
- straży pożarnej 
- policji 

 

H. Kierownik Budowy przed rozpoczęciem robót  ma obowiązek opracowania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 
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5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  
i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

Budowa wzniesienia na kategorię AM, A1, A2, A 
na terenie PORD w Gdańsku Jednostka Gdańsk 

 
 
 
 

Adres budowy:      Gdańsk ul. Równa 19/21 dz. nr 228/23 
 
Inwestor:            Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku 
             Gdańsk ul. Równa 19/21   
 
 
 
 
Opracował:   Bronisław Noga 

 
 
 
 
 
 
 

 
Data opracowania: lipiec 2020 r 
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3. Szczegółowa Spec. Techn. SST D 04.01.01 – Koryta wraz z profilowaniem i   
                                                                    zagęszczeniem podłoża            32 
 
4. Szczegółowa Spec. Techn. SST B 04.01.02 – Roboty betonowe i żelbetowe 36 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, 
które zostaną wykonane w ramach robót wchodzących w skład budowy wzniesienia 
dla przeprowadzenia egzaminów na kategorię AM, A1, A2, A. 
 
1.2. Zakres stosowania OST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. Wymagania 
Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi:  
 
SST D 01.00.00 Roboty rozbiórkowe  
SST D 04.01.01 Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
SST B 04.01.02 Konstrukcje z betonu zbrojonego  
 
 
1.3. Zakres Robót objętych OST  
Zakres robót obejmuje wszystkie prace wchodzące w skład budowy wzniesienia dla 
przeprowadzenia egzaminów na kategorię AM, A1, A2, A na terenie PORD w Gdańsku 
Jednostka Gdańsk. 
 
Roboty rozbiórkowe  
- demontaż nawierzchni z kostki betonowej, płyt typu MABA i asfaltu  
 
Roboty konstrukcyjne  
- roboty ziemne ( wykopy, zasypy, plantowanie terenu, roboty towarzyszące przy  
  układaniu nawierzchni)  
- roboty nawierzchniowe 
- roboty żelbetowe  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
normami i specyfikacją OST “Wymagania Ogólne”.  
 
1.4.1 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
zamówienia. 
1.4.2. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji – kosztorysu ślepego 
1.4.3. Inspektor Nadzoru –osoba powołana przez zamawiającego do działania jako 
Inspektor Nadzoru upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub 
kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące 
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usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia  
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 
1.4.4. Materiały -wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych. 
1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna 
zawierać w szczególności: 
1) podstawę prawną, 
2) identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres    
    wnioskodawcy, 
3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb,  
    warunki jego użytkowania i konserwacji, 
4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z  
    wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badań, 
5) klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 
6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 
7) wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania  
    oraz szczegółowy sposób znakowania wyrobu, 
8) datę wydania i termin ważności aprobaty, 
9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w 
    budownictwie w zakresie określonym w pkt 3, 
10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności, 
11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu akrobacyjnym, w tym    
      wykaz raportów z badań wyrobu, 
Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w 
budownictwie obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek 
aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub 
krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi. 
1.4.6. Specyfikacja – oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz 
wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula lub 
przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją Projektową, ST  
i poleceniami Inżyniera.  
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w Umowie Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
wewnętrzny Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 
jeden komplet ST.  
W okresie przygotowania ofert Dokumentacja do wglądu znajduje się w siedzibie 
Inwestora.  
1.5.2. Dokumentacja Projektowa  



Budowa wzniesienia na kat. AM, A1, A2, A 

 
 

POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKU, Gdańsk ul. Równa 19/21 
 

15

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:  
-Rysunki i detale pozwalające określić lokalizację, charakter i zakres robót.  
-Przedmiary robót  
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu  
Umowy będzie zawierać następujące części:  
-Projekt  
-Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
-Przedmiary robót  
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty  
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone 
w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
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  
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru 
Tablice Informacyjne zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice będą w  
utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Inwestycji.  
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną.  
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. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca 
będzie:  
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
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, określonego odpowiednimi 
przepisami. 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 wszelkich instalacji znajdujących się na budynku.  
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora, Zamawiającego oraz 
właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  
Wykonawca musi dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami 
terenu budowy określonymi w kontrakcie. Zezwolenia na użycie pojazdów o 
ponadnormatywnych obciążeniach osi uzyskane przez Wykonawcę od uprawnionych 
instytucji, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia 
dróg, spowodowane ruchem tych pojazdów.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i musi dokonać napraw lub wymienić uszkodzone elementy na koszt 
własny, uzyskując aprobatę Inżyniera.  
 
1.5.10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i  
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Ochrony Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzegać wszystkie przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ,  
a w szczególności przestrzegać przepisów zakazujących pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 
sanitarnych. Wykonawca musi zapewnić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz 
sprzęt ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca musi zapewnić i utrzymać  
w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla całego personelu zatrudnionego przy 
robotach objętych kontraktem. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 
spełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umowy.  
1.5.11. Utrzymanie robót podczas budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest utrzymać wykonane Roboty do czasu odbioru 
końcowego lub częściowego w stanie pozwalającym na dokonanie odbioru i 
przekazanie Zamawiającemu. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w 
zadawalającym stanie, to na polecenie Inżyniera musi rozpocząć roboty zapewniające 
utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie wykonanie 
polecenia będzie skutkowało natychmiastowym zatrzymaniem robót przez Inżyniera.  
1.5.12. Przestrzeganie prawa.  
Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkie aktualne przepisy prawa 
(ustawy, rozporządzenia itp.), zarządzenia władz samorządowych, inne przepisy, 
instrukcje oraz wytyczne, które są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na 
sposób ich wykonania i prowadzenia. np. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać  
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. 
(t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.  
2.2. Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) 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 Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
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swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż 
te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany 
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera 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. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie  
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru,  
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia 
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy  
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne  
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pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania tylko 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, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg wewnętrznych na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach wewnętrznych 
oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektora Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru 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. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich Otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu Ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia, jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  
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-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
-BHP,  
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,  
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,  
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót,  
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
-sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. 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. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy  
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co 
do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji.  
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
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zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.  
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane  
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru.  
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.  
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektora Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor Nadzoru  może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
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przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub  
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do Użycia tylko te materiały, które posiadają:  
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
-deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8. Wewnętrzny Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy – dokument zarejestrowany tylko o Inwestora. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
-uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
-przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
-daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy  
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:  
-protokoły przekazania Terenu Budowy,  
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
-protokoły odbioru Robót,  
-protokoły narad i ustaleń,  
-korespondencję na budowie.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy:  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z  
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach  
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar 
gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.  
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą  
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zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie przez cały okres trwania Robót.  
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów.  
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:  
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi wstępnemu  
d) odbiorowi końcowemu.  
 
8.1. 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. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 
danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika  
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru.  
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami.  
 
 
8.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru  
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektora Nadzoru.  
8.3. Odbiór wstępny Robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz 
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gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru.  
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST.  
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Se jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych.  
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru wstępnego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne).  
3. Recepty i ustalenia technologiczne.  
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.  
5. Dzienniki Budowy.  
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST  
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z ST  
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .  
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót.  
 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
8.4. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad  
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stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia Ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:  
-robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,  
-wartość Użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnymi kosztami  
ubytków i transportu na plac budowy,  
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN),  
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane 
nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono  
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z 
treścią i wymaganiami tych norm. Jednocześni Wykonawcę obowiązują ustalenia 
zawarte w:  
 
 
1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106    
    poz.1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100    
    poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz.  
   1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207 poz. 2016    
   z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959).  
 
 
2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika  
    budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego  
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    dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108   
    poz. 953).  
 
3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz.  
    838 z późniejszymi zmianami).  
 
4. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  
    bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z  
    2003 r. Nr 48 poz. 401).  
 
5. Normy budowlane.  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych przy realizacji budowy 
wzniesienia dla przeprowadzenia egzaminów na kategorię AM, A1, A2, A. 
 
1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z 
zakresu:  
- nacięcia krawędzi toru egzaminacyjnego 
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST “Wymagania ogólne”.  
 
1.5. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z  
obowiązującymi odpowiednimi normami i OST “Wymagania ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1 Wymagania ogólne  
W trakcie trwania w/w robót nie zakłada się wykorzystania materiałów wykonawcy.  
Przed rozpoczęciem robót należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe 
składowisko materiałów uzyskanych z rozbiórki z podziałem na:  
a) gruz  
b) grunt z wykopów  
Materiały przeznaczone do powtórnego wbudowania należy oczyścić i zabezpieczyć. 
Gruz i pozostałe materiały z rozbiórki należy wywieść na wysypisko.  
 
3. SPRZĘT  
3.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 
Do wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany może być 
sprzęt:  
- ręczne urządzenia mechaniczne (młoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.)  
- ręczne narzędzia (młotek, przecinak, kilof, łopata)  
- samochody skrzyniowe i samowyładowcze  
Nie przewiduje się robót rozbiórkowych metodą wybuchową.  
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4. TRANSPORT  
4.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
Gruz oraz pozostałe odpady zostaną wywiezione na wysypisko samochodem 
skrzyniowym lub samowyładowczym.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 5.  
 
5.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych  
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów wymienionych w 
Dokumentacji Technicznej, Specyfikacji Technicznej oraz wskazanych przez 
Inżyniera. Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy 
wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, ogrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe-wstęp wzbroniony”.  
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób wskazany 
w ST oraz przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe wykonać zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji 
Projektowej, roboty należy wykonać sprzętem zmechanizowanym lub ręcznie. Roboty 
rozbiórkowe elementów przewidzianych do ponownego wykorzystania należy 
wykonywać ręcznie lub sprzętem lekkim.  
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane 
bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja się 
własnością Wykonawcy, powinien on przewieść je w miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które zgodnie ze specyfikacją techniczną 
stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót  
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania oraz zgodnie z Specyfikacją OST -Wymagania Ogólne.  
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem są jednostki z przedmiaru 
robót.  
Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora Nadzoru nie 
powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wskazanych w dokumentacji 
projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora Nadzoru nie 
mogą stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
Zgodnie z Specyfikacją OST Wymagania Ogólne.  
 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 
zakresu robót rozbiórkowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego .  
 
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  
- roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe  
- wszelkie roboty rozbiórkowe  
- oznakowanie robót  
- podział materiałów uzyskanych z rozbiórki  
- transport materiałów na placu budowy  
- wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki.  
W cenę robót rozbiórkowych należy wkalkulować cenę wywozu gruzu obejmującą 
załadunek, wywóz na odległość do 14 km i wyładunek.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
06.02.2003r ( Dz. U.  
Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót  
budowlanych.  
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót które 
zostaną wykonane w ramach robót wchodzących w skład budowy wzniesienia dla 
przeprowadzenia egzaminów na kategorię AM, A1, A2, A. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych 
wykonaniem koryta pod poszerzenie oraz profilowaniu i zagęszczeniu podłoża   
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w OST "Wymagania 
ogólne" pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  
 
2.2. Stosowane materiały  
Materiałami stosowanymi są:  
- piasek 
- cement 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. Do wykonywania 
robót należy stosować koparki, a w razie potrzeby również sprzęt do ręcznego 
prowadzenia robót.  Do zagęszczania podłoża należy użyć walców oraz ewentualnie 
w miejscach trudno dostępnych innego sprzętu zagęszczającego (np. płyty 
wibracyjne), zapewniającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. 
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4. TRANSPORT    
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT   
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1. Warunki przystąpienia do Robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta, profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przez rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem robót. 
 
5.2. Wykonanie koryta na poszerzeniach 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Sposób wykonania 
robót musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Gdy szerokość koryta nie 
pozwala na zastosowanie maszyn roboty należy wykonywać ręcznie.  

5.3. Profilowanie podłoża 
Przygotowane w ramach robót ziemnych podłoże powinno spełniać wymagania podane 
w Dokumentacji Projektowej (spadki, pochylenia, rzędne wysokościowe)  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń, błota lub gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 
 
5.4. Zagęszczenie podłoża 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is 
≥ 1,0.  
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją ±2%. 
 
5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 
przystąpić do układania podbudowy można przystąpić dopiero po jego naturalnym 
osuszeniu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.1. Szerokość koryta   Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
 
6.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.3. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wyprofilowanego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +0cm, -2cm. 
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6.4. Zagęszczenie      
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić Is ≥ 1,03.  
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanym podłożem. 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
określonych w pkt. 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT     
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta pod 
nawierzchnię lub powierzchni wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej OST "Wymagania 
Ogólne" pkt.8.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
OST „Wymagania Ogólne" pkt.9.  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.  
 
9.1. Cena jednostkowa  Cena jednostkowa profilowania i zagęszczenia 1 m2 podłoża w 
korycie obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robót,  
profilowanie podłoża, zagęszczenie podłoża, wykonanie pomiarów i badań 
przewidzianych w specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
1. PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów.” 
2. PN-81/B-04452 „Grunty budowlane. Badania polowe.” 
3. PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.” 
4. PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze.” 
5. BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia 

gruntu.” 
6. BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.” 
7. BN-67/8936-01 „Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. 

Warunki techniczne wykonania odbioru.” 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych z 
betonu cementowego C30/37 , które zostaną wykonane zostaną wykonane w ramach 
robót wchodzących w skład budowy wzniesienia dla przeprowadzenia egzaminów na 
kategorię AM, A1, A2, A. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 
betonowych i żelbetowych:  
− wykonanie żelbetowych ław fundamentowych z betonu C30/37 (B40) 
   zbrojonych 4 prętami φ 12mm, strzemiona φ 6m w rozstawie 20 cm (stal AIII,    
   BSt500S),  
− wykonanie żelbetowych ścian z betonu C30/37 (B40) 
   zbrojonych krzyżowo prętami φ 12mm, w rozstawie co 15 cm (stal AIII,    
   BSt500S),  
− wykonanie żelbetowej płyty z betonu C30/37 (B40) 
   zbrojonej krzyżowo prętami φ 12mm, w rozstawie 15 cm (stal AIII,    
   BSt500S), 
− wykonanie żelbetowej nakryw z betonu C30/37 (B40) 
   zbrojonej prętami φ 8mm, (stal AIII, BSt500S), 
− montaż zbrojenia,  
− wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują  
    przy realizacji umowy,  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
elementów betonowych i żelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i 
układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. 
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.  
 
2.2. Szalowanie  
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-III) i 
sklejki używane przy deskowaniu oraz inne materiały do budowy szalunków.  
2.2.2. Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki 
wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące 
wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających 
przywieraniu betonu do deskowania.  
2.2.3. Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie 
zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w 
temp. 40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych 
pojemnikach.  
 
2.3. Zbrojenie  
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa Zbrojenie główne, montażowe należy wykonać z 
żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A-0; A-III, BSt500S Musi ona spełniać 
wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B- 03264.  
2.3.2. Materiały pomocnicze Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o 
średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom 
jakim mają służyć.  
 
2.4. Składniki mieszanki betonowej B40;  
2.4.1. Cement Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie 
wolno stosować żadnych materiałów zamiennych: cement hutniczy marki 25 i 35 
zgodnie z normą PN-88/B-30005, cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normą 
PN-88/B-30000.  
2.4.2. Woda Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków 
organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.  
2.4.3. Kruszywo  
a) Założenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO 
rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie 
powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i 
dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %. 
b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 
mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku 
o ostrych krawędziach.  
c) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i 
łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie 
więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od 
szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 
2%.  
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d) Mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 2.4.4. 
Domieszki do betonu W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza 
się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, 
opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i 
przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów 
należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spełniać 
wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6. Od producenta należy uzyskać 
gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być 
zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań 
przez betony w których zastosowano domieszkę.  
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań 
pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją 
umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
4.2. Transport materiałów Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do 
wykonanie elementów wchodzących w skład robót betonowych można przewozić 
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją 
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować 
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym.  
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej Beton powinien być dostarczony i 
wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu 
samochodów - betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz 
opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono 
akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
5.2. Szalunki  
a) Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. 
Ilość połączeń należy ograniczać do minimum.  
b) Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże.  
c) Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton 
odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego 
betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.  
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5.2.1. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. Deskowania 
powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań 
będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną 
naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub 
wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy.  
 
5.3. Zbrojenie  
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z 
odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej 
identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie 
powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i 
zachowania kształtu nadanego prętom.  
5.3.2. Układanie stali zbrojeniowej  
a) Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, 
ziemię oraz inne zanieczyszczenia.  
b) Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: − zgodnie z PN-84/B-03264, 
WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach, − należy stosować 
następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej Cc=5cm,  
c) Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami 
podanymi na rysunkach.  
d) Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.  
e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera.  
 
5.4. Betonowanie  
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej  
a) Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu 
znajdujących się w pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania 
robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.  
b) Homologacja (atest) 
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy 
dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami 
określonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarządzającego 
realizacją umowy.  
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej  
a) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej 
należy powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia 
deskowań, zbrojeń, i innych elementów mających się znajdować w betonie.  
b) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w 
niniejszym opracowaniu.  
c) Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się 
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 
300 mm.  
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d) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych 
urządzeń wykonanych z aluminium.  
e) Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę  
f) betonowe należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie 
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i 
zatwierdzone prze: zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.  
5.4.3. Prace wykończeniowe  
a) Wygładzanie powierzchni: − packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp., − 
wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej, − wystające 
krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi.  
b) Wykończenia płyt i podłóg: Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy 
pomocy wibrowania. Wykończenie, do osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, 
powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, 
ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie 
powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić 
świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom 
wykończeniowym.  
c) Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych Betony po wykonaniu prac 
wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku 
jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem 
chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących 
zabrudzenie.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót 
podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakości robót polega na 
sprawdzeniu:  
− szalunków, 
− zbrojenia,  
− cementu i kruszyw do betonu,  
− receptury betonu,  
− sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem,  
− sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,  
− dokładności prac wykończeniowych,  
− pielęgnacji betonu.  
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.  
6.2. Kontrola jakości betonów Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli 
wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, 
podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót 
objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą 
dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w 
WTWO rozdział 6.  
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7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót Ogólne zasady dokonywania 
obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
7.2. Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi są:  
− 1m3 dla kubatury fundamentów,  
− 1m2 dla płyty posadzki i podkładu betonowego.  
− 1kg dla przygotowania zbrojenia 
   
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. Roboty objęte specyfikacją 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 
końcowego.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji 
zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności 
objętych ceną określony jest w ich opisie.  
Ceny jednostkowe obejmują:  
− dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,  
− wykonanie i rozbiórka deskowań,  
− dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i    
   wszystkimi pracami dodatkowymi,  
− dostarczenie, przygotowanie i montaż zbrojenia, 
− prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących  
   własnością wykonawcy - materiałów z placu budowy.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i 
branżowe (BN), w tym w szczególności:  
− PN-63/B-0625l - Roboty betonowe i żelbetowe  
− PN-88/B-06250 - Beton zwykły  
− PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu  
− PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne  
− PN-90/B-30010 - Cement portlandzki  
− PN-ISO 6935-1 – Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie  
− PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane  
− PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie  
− PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
− PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót które 
zostaną wykonane w ramach robót wchodzących w skład budowy wzniesienia dla 
przeprowadzenia egzaminów na kategorię AM, A1, A2, A. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
odtworzeniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej – kostka materiał z demontażu    
 
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 Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony    
        określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.3 Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje     
        w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi  
        materiałami wypełniającymi. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2.Betonowa kostka brukowa – materiał z uprzedniego demontażu nawierzchni 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 
      Należy stosować następujące materiały: 
      a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
          - mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu     
            powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody  
            odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,  
      b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
- 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. 
 
4. TRANSPORT    
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego 
przeznaczeniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT   
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.1.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1. 
5.1.2. Warunki atmosferyczne 

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

5.1.3. 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  
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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. 
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. 

5.1.4. 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. 
5.1.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić   
         od 3 mm do 5 mm. 
         Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
5.2. 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 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z       
       piasku i można oddać do użytku. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT     
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej OST "Wymagania 
Ogólne" pkt.8.  
8.2 Odbiorowi robót podlegają: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
OST „Wymagania Ogólne" pkt.9.  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.  
 
9.1. Cena jednostkowa   
Cena jednostkowa 1 m2 nawierzchni z kostki obejmuje:  
- prace pomiarowe i przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
- ułożenie i ubicie kostek, 
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji     
  technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 
PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów  stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym. 

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 

D.04.04.02.   Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
D.04.01.01.   Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
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6. SPIS RYSUNKÓW 
 
 
 
 

1. Lokalizacja miejsca budowy wzniesienia 
2. Przekrój A-A przez wzniesienie 
3. Przekrój B-B przez wzniesienie 
 
 

 
 


