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OPIS INWESTYCJI  

1. Wstęp  

Nazwa inwestycji: „Budowa gminnego placu zabaw, zjazdu z drogi gminnej oraz parkingu 4 stanowiskowego”. 

 Adres działki: Kobiór ul. Rubinowa, działka nr 1405/75 i 527/3 

 Inwestor : Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór 

2. Parametry inwestycji - dane liczbowe ogólne o obiekcie:  

Powierzchnia placu zabaw w granicach ogrodzenia ok. 678,0 m2  
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej pod stół do gry w tenisa 31,32m2 
Powierzchnia nawierzchni piaszczystej: ok. 81,80 m2  
Długość ogrodzenia: ok. 50 mb + brama wjazdowa o szer.3,0m i furtka o szer. 1,20m 
Szerokość zjazdu: 3,0m 
Szerokość chodnika: 1,20m 
Promień łuku: 3,0m 
Parametry parkingu: 4 stanowiska 2,5x5,0m  

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem, zjazdu z drogi gminnej i parkingu 4 stanowiskowego 
w Kobiórze przy ul. Rubinowej, na działce 1405/75 i 527/3  

4. Rozwiązania funkcjonalno-architektoniczne.  

Projektuje się plac zabaw dla dzieci wyposażony w urządzenia zabawowe i komunalne oraz zainstalowanie nowego 
ogrodzenia wykonanego z paneli ogrodzeniowych. Na projekcie zagospodarowania terenu w dokumentacji technicznej 
kolorem niebieskim naniesiono istniejące elementy, czerwonym lokalizację projektowanego ogrodzenia, projektowane 
wyposażenie wrysowano wraz ze strefami bezpieczeństwa. Projektowane elementy mają zwiększyć atrakcyjność oraz 
bezpieczeństwo tego miejsca. Na elementy małej architektury będą składały się obiekty zgodnie z zestawieniem podanym w 
kolejnym  punkcie.   

5. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe 

 5.1. Ogrodzenie 

− fundamenty betonowe prefabrykowane na fundamenty słupków ogrodzenia – według wymagań producenta  

Ogrodzenie wykonać z bezpiecznych paneli ogrodzeniowych o wysokości 1,43 m (min.1,20, max.1,65), ze stali 
ocynkowanej, malowanej proszkowo zamontowanych na słupkach do paneli 6x4cm ocynkowanych i malowanych 
proszkowo (lub w sposób spełniający wymogi bezpieczeństwa na placach zabaw dla dzieci zgodnie z normą PN-EN 1176).  

5.2. Elementy placu zabaw  

-  nawierzchnia utwardzona pod stół do gry w tenisa stołowego 

Zaprojektowano nawierzchnię utwardzoną o wymiarach 3,60x8,70m pod projektowanym urządzeniem sportowym. 
Nawierzchnię zaprojektowano z prefabrykowanej kostki betonowej o gr.8cm, ułożonej na podsypce cementowo – 
piaskowej (1:4) o gr. 3cm i na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm. 
Nawierzchnię zaprojektowano jako wtopioną w istniejący teren, bez stosowania obrzeży chodnikowych. Należy 
zastosować minimalny spadek nawierzchni w  kierunku północno – zachodnim, w celu wyeliminowania gromadzenia się 
wód opadowych. Kolorystyka nawierzchni do uzgodnienia z Inwestorem. 

-  piaskowa nawierzchnia bezpieczna z drenażem pod zestaw zabawowy Iza i podwójną huśtawkę 

Pod urządzeniami: zestaw zabawowy IZA oraz huśtawka podwójna - projektuje się nawierzchnię bezpieczną o grubości 30 
cm, wykonaną z piasku o ziarnach od 0,2 do 2 mm (bez cząsteczek mułu lub gliny) – zgodnie z normą PN-EN 1177. W 
projektowanym miejscu nawierzchni bezpiecznej należy wyprofilować koryto zgodnie z zaprojektowanymi spadkami (3%). 

Nawierzchnie bezpieczną należy zdrenować przy pomocy rur drenarskich o średnicy 100mm z filtrem z włókna 
kokosowego, zgodnie z rysunkiem nr 3. Połączenie 2 ciągów drenarskich wykonać przy pomocy trójnika drenarskiego o 
średnicy 100mm. Ciąg drenarski należy podłączyć do studni drenarskiej o średnicy 315mm, zamkniętej włazem żeliwnym 
(studnia z 3 otworami wlotowymi o śr. 100mm). Studnia drenarską będzie połączona z istniejąca studnia kanalizacji 
deszczowej w ciągu ul. Rubinowej przy pomocy przykanalika o średnicy 160mm. 
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Uwaga: 

W studni drenarskiej należy 1 wlot zaślepić przy pomocy korka drenarskiego, tak  by przelot był pod kątem 90o.W celu 
połączenia rury Ø160 z otworem Ø100 przy zachowaniu zaprojektowanego kąta podłączenia (105o) należy wykorzystać 
przejście (rura drenarska na rura kanałowa) 100/110 następnie kolanko kanalizacji zewnętrznej PP o średnicy Ø110 i kącie 
15 stopni i ponownie redukcje kanalizacji zewnętrznej PP 110/160. 

- fundamenty betonowe prefabrykowane dla urządzeń zabawowych – według wymagań producenta  

- zestaw zabawowy IZA, w skład urządzenia wchodzą następujące elementy: 

• wieża kwadratowa z daszkiem 
• wieża strażacka 
• zjeżdżalnia 
• most linowy 
• balkonik 
• koci grzbiet 

 

- piaskownica 2,5x2,5 m,  

- sprężynowiec Głównym elementem konstrukcyjnym jest sprężyna o średnicy 200 mm, wysokości 400 mm,  

- karuzela MACIEK – średnica 1,5m  

- huśtawka podwójna  

- huśtawka wagowa  

- stół do gry w tenisa stołowego 

- 4 ławki,  

- regulamin placu zabaw,  

- 3 kosze na śmieci − piasek na nawierzchnie pod urządzeniami  

5.3. Zjazd z drogi gminnej 

Projektuje się zjazd z ul. Rubinowej (działka nr 527/3) na działkę nr 1405/75 pod kątem prostym. Szerokość zjazdu wynosi 
3,0m. Elementem dodatkowym zjazdu jest chodnik o szerokości 1,20m. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi 
wyokrąglono łukami o promieniu 3,0m. Całość zjazdu została zaprojektowana z prefabrykowanej kostki betonowej 
wykończonej  krawężnikami drogowymi o wym. 15x30x100cm oraz obrzeżem chodnikowym o wym. 8x30x100cm. 

Na odcinku połączenia istniejącej nawierzchni asfaltowej z nawierzchnia projektowanego zjazdu należy zastosować 
krawężnik najazdowy o wym. 15x22x100cm (wymiana istniejącego krawężnika drogowego na krawężnik najazdowy). 
Wszystkie krawężniki i obrzeża chodnikowe należy posadowić na ławie betonowej z betonu C12/15. 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu: 

- prefabrykowana kostka betonowa gr. 8 cm 
- podsypka cementowo – piaskowa (1:4) gr. 3cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm  
 

5.4. Parking dla samochodów osobowych – 4 stanowiska o wym. 2,5x5,0m 

Zaprojektowano stanowiska o wymiarach 2,5x 5,0m. Nawierzchnię miejsc postojowych zaprojektowano z prefabrykowanej 
kostki betonowej o grubości 8cm wykończonej krawężnikami drogowymi o wym. 15x30x100cm.  
Wszystkie krawężniki należy posadowić na ławie betonowej z betonu C12/15. Przecięcie krawędzi nawierzchni parkingu i 
drogi wyokrąglono łukami o promieniu 1,0m 
Odwodnienie projektowanego parkingu zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. 
Odległość projektowanego parkingu od placu zabaw wynosi 7,0m. 
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Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych: 

- prefabrykowana kostka betonowa gr. 8 cm 
- podsypka cementowo – piaskowa (1:4) gr. 3cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm  
 

 6. Wykaz wykorzystanych przepisów i norm.  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z pózn. zm.),  
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z pózn. zm.),  
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,  
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz.1138),  
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),  
• PN-EN-1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie  
• PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki 
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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych w ramach zadania: Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem oraz zjazdu z drogi gminnej i 4 
stanowiskowego parkingu w miejscowości Kobiór przy ulicy Rubinowej na działce nr 1405/75 i działce nr 527/3. 
Specyfikacje Techniczne stanowią cześć integralną projektu stanowiącego cześć dokumentów w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i należy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych poszczególnymi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

1.4. Podstawowe określenia  

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz 
z obliczeniem kosztorysowym.  

Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. Wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 
2016r.,poz.290 z późniejszymi zmianami)  a także wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
– Prawo budowlane przez osobę trzecią , zgodnie z wymaganiami  określonymi przez Zamawiającego. 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowe, rozbudowę, nadbudowie obiektu 
budowlanego.  

Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy.  

Dokumentacja budowy –projekt budowlany, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metoda montażu – także dziennik montażu (dokumenty określi w umowie zamawiający).  

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

Dziennik budowy wewnętrzny –dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót, nie stanowiący dokumentu urzędowego.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę.  

Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości 
wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową.  

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

Zamawiający – osoba fizyczna ,osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości  
prawnej zobowiązania do stosowania Ustawy o Zamówieniach Publicznych.  
 
Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ,  
która złożyła ofertę i zawarła Umowę w sprawie Zamówienia Publicznego.  
 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich Przepisów Prawa, 
Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi 
Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych instrukcji 
producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i obowiązujących norm oraz Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem 
i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. Po 
złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządza. 

 Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. Zamawiający, w terminie 
określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacja umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę 
zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim 
wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 
przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone 
ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia.  

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy  

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym w umowie. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie załączników do protokołu przekazania placu budowy dziennik budowy. 

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu 
ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.  

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową  

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną cześć umowy. Oferent zapozna się 
z placem budowy oraz projektem i dokona własnej weryfikacji warunków w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz 
proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie przeprowadzanego 
postępowania o udzielenie zamówienia. Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 
materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w 
dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura 
Projektów. Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dokumentacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia mogą być przygotowane 
przez Biuro projektów na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w formie rysunków roboczych i nadzorów technicznych 
w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostaną wykonane przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Projektanta i Zamawiającego. Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiałach i rozwiązaniach technicznych 
muszą zostać zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela biura projektów. Wykonawca jest całkowicie 
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z Dokumentacją na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione 
innymi, spełniającymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca.  

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy  

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru robót. 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy, narzędzia, maszyny i 
urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych. Wykonawca zapewni niezbędne do prowadzenia 
budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem budowy Inwestorowi. Wykonawca zapewni właściwe 
zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. W razie konieczności Wykonawca wykona na własny koszt projekt organizacji 
ruchu na budowie i go uzgodni. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertowa i nie podlega odrębnej 
zapłacie.  

1.5.4. Ochrona własności i urządzeń  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w 
obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich 
władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym 
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przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, 
spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego.  

1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować sie do przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować sie do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdujących sie obrębie prowadzonych 
robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialność 
wynikająca z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i 
przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia). 
Wykonawca spełni wszystkie przepisy dotyczące gospodarki odpadami wynikające z Ustawy z dnia 27.04.2001 r. „o 
odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami) . 

1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni 
wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymagana dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa sie, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowna. Wykonawca będzie stosował sie do wszystkich 
przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Rozbiórki przewidziane w projekcie należy prowadzić zgodnie z 
warunkami bezpieczeństwa ludzi. Usuwanie oraz utylizacja materiału porozbiórkowego powinna sie odbywać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami.  

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany 
do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacja umowy do akceptacji następujących dokumentów: projekt 
organizacji robót i szczegółowy harmonogram robót i finansowania (jeśli dokumenty te przewiduje umowa).  

1.5.8. Dokumenty budowy  

1.5.8.1. Dziennik budowy wewnętrzny  

Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb 
zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Inwestycja nie wymaga prowadzenia dziennika budowy będącego dokumentem w myśl obowiązujących przepisów 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy 
wewnętrznego na podstawie umowy z Zamawiającym.  Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budowa. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po 
drugim, nie pozostawiając pustych przerw miedzy nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco 
przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do 
dziennika budowy, musza być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub sie do nich odnosi.  

1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy  

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierają też:  
- Dokumenty wchodzące w skład umowy;  
- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;  
- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;  
- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;  
- Protokoły odbioru robót,  
- Opinie ekspertów i konsultantów,  
- Korespondencja dotycząca budowy.  
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1.5.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie 
dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 
budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektorowi Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w 
dowolnym czasie i na każde zadanie.  

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  

1.5.9.1. Informacje ogólne  

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 
zarządzającego realizacja umowy następujących dokumentów:   

- Rysunki robocze 

- Dokumentacja powykonawcza  

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w 
skład umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 
procedur złomnych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stad koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.  

1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 
lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacja umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest do sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.  

1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego 
urządzenia.  

1.5.10. Uprawnienia biura projektów w czasie budowy  

Biuro projektów wyznacza osobę uprawniona do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad budową zwanego dalej Architektem. 
Winien on mięć zapewniony dostęp na budowę i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia nadzoru. W razie 
konieczności wykonania prac kontrolnych, tj. pomiarów, odkrywek i tym podobne, Wykonawca zapewni na własny koszt 
wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia tych prac. Na żądanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzględni w 
swoich kosztach dostarczenie próbek materiałów stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektów. Biuro 
projektów rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac budowlanych lecz tak by 
nie powodowało to wzrostu kosztów budowy. Zmiany te musza być wprowadzone po wcześniejszym skonsultowane z 
Zamawiającym i Wykonawca.  

2. Materiały i urządzenia 

2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  

Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do realizacji robót. Do 
wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 
poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie uznaje sie wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności 
od rodzaju wyrobu formę:  - certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Obowiązujących norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych - deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązująca norma (PN-EN 1176, PN-EN 
1177) lub aprobata techniczna jeżeli nie są objęte certyfikacja opisana w pkt. poprzednim. Wszelkie materiały i elementy 
budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru , w razie konieczności zastosowania 
materiałów zamiennych w konsultacji z biurem projektów.  

2.2 Kontrola materiałów i urządzeń  

Na życzenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów w celu sprawdzenia zgodności ich 
własności i jakości z normami i niniejsza specyfikacja. Wyniki testów stanowić będą integralną cześć dziennika budowy i 
mogą stanowić podstawę do usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy. 
Inspektor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.   
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2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  

Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi musza być niezwłocznie 
usunięte przez wykonawcę z placu budowy.  

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu.   

2.5 Stosowanie materiałów zamiennych  

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane 
w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora 
nadzoru oraz projektanta oraz zamawiającego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru i projektanta oraz zamawiającego.  

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca 
powinien przestrzegać obowiązujących ograniczę odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na 
własny koszt.  

4. Transport  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane 
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na 
własny koszt. Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.  

5. Wykonanie robót  

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych instrukcji 
producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Obowiązujących norm oraz Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna 
obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badan.  

6.2. Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda partia dostarczona na 
budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru. Urządzenia zabawowe powinny posiadać odpowiednie atesty.  
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6.4. Dokumenty budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, którą obejmuje w szczególności: 

 - dziennik budowy wewnętrzny  
- inne dokumenty jak: - uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy  
- dokumentacje projektowa  
- protokół przekazania placu budowy  
- protokoły z narad i ustaleń  
- protokoły odbiorów częściowych robót  
- inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna  
- świadectwo dopuszczenia/bezpieczeństwa urządzeń. 
 Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  
 
6.5. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz STWIORB. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania wszystkich robót.  

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez wykonawcę, muszą być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca 
musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.  

8. Odbiór robót  

8.1. Rodzaje odbiorów  

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:   

- odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu  
- odbiór częściowy  
- odbiór końcowy  
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru. Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc wszelkie koszty związane 
z w/w odbiorami. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu  

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. Wykonawca zgłasza do odbioru 
dana cześć robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.  

8.3. Odbiór częściowy robót  

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. W przypadku gdy 
umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia 
faktury. 

 8.4. Odbiór końcowy zadania  

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i wartości. 
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbioru końcowego dokonuje 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonywanych robót z dokumentacja projektowa, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji: 
„Budowa gminnego placu zabaw, zjazdu z drogi gminnej oraz parkingu 4 stanowiskowego w Kobiórze  

przy ul. Rubinowej na działce nr 1405/75 i 527/3”. 
 

12 

 

9. Podstawa płatności.  

Warunki płatności zgodnie z umową z Zamawiającym. Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
zadania, miedzy innymi: 

-  robociznę,  
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
-  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 
   montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
-  koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i  
   eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,  
-  oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,  
-  ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
-  dokumentacja powykonawcza, w tym inwentaryzacje geodezyjna  
-  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.  
 
10. Przepisy związane  

Obowiązujące normy oraz przepisy. Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacja Techniczna 
jako obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć normy 
DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W szczególności 
należy przestrzegać poniższych norm.  Przepisy prawne Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne 
wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:  

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016r. , poz. 290 z późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 
108, poz. 953).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano - montażowych” Arkady, Warszawa 1997  

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).  

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi 
zmianami   

Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 
listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)   

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, 
poz. 48)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

PN-EN-1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie  

PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki  
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Szczegółowe przepisy, obowiązujące poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. 
Bedzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i 
innych wymaganych świadectw. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
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D -01.01.01 WYTYCZENIE  PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot STWiORB 
 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wytyczeniem projektowanego placu zabaw, zjazdu oraz parkingu 4 - stanowiskowego wraz z wszystkimi 
pozostałymi elementami oraz  punktów wysokościowych dla wszystkich elementów w ramach realizacji zadania p.n.: 
„Budowa gminnego placu zabaw, zjazdu z drogi gminnej oraz parkingu 4 stanowiskowego w Kobiórze  przy  
ul. Rubinowej na działce nr 1405/75 i 527/3”. 
1.2.Zakres stosowania STWiORB 
               Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie lokalizacji poszczególnych elementów placu zabaw, 
zjazdu z drogi gminnej oraz parkingu 4 - stanowiskowego wraz z wszystkimi pozostałymi elementami oraz  punktów 
wysokościowych dla wszystkich elementów.  
 
1.3.1. Wytyczenie w terenie lokalizacji poszczególnych elementów placu zabaw, zjazdu z drogi gminnej oraz parkingu 4 - 
stanowiskowego wraz z wszystkimi pozostałymi elementami oraz  punktów wysokościowych dla wszystkich elementów. 
 W zakres robót pomiarowych, związanych z lokalizacji poszczególnych elementów placu zabaw, zjazdu z drogi 
gminnej oraz parkingu 4 - stanowiskowego wraz z wszystkimi pozostałymi elementami oraz  punktów wysokościowych dla 
wszystkich elementów wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego głównych punktów, 
b) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
c) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób  

               ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB 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 STWIORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Do utrwalenia punktów głównych lokalizacji poszczególnych elementów placu zabaw, zjazdu z drogi gminnej oraz 
parkingu 4 - stanowiskowego wraz z wszystkimi pozostałymi elementami oraz  punktów wysokościowych dla wszystkich 
elementów należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o 
długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
charakterystycznych, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 
0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 
m.„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
 Do odtworzenia sytuacyjnego placu zabaw, zjazdu oraz parkingu i ich punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 
-      teodolity lub tachimetry, 
-      niwelatory, 
-      dalmierze, 
-      tyczki, 
-      łaty, 
-      taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt ten powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
 Sprzęt i materiały do wyznaczenia lokalizacji elementów projektowanego placu zabaw, zjazdu z drogi gminnej oraz 
parkingu można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
Dane zawierające lokalizację projektowanych elementów przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. 
W oparciu o materiały wyjściowe Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 
geodezyjne. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora. Ukształtowanie terenu w takim rejonie 
nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające 
z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, 
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciążą Wykonawcę. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inżyniera. 
 Wytyczone punkty muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 
charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia głównych punktów lokalizacyjnych wraz z wszystkimi pozostałymi elementami oraz  
punktów wysokościowych dla wszystkich elementów i punktów wysokościowych 
 Punkty wierzchołkowe zjazdu oraz parkingu wraz z wszystkimi pozostałymi elementami oraz  punkty wysokościowe 
dla wszystkich elementów i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych 
lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.  
 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem projektowanej inwestycji i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących wokół 
projektowanej inwestycji. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub 
grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić 
według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w 
pkt 5.4. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Sposób odbioru robót 
 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D -02.00.01 ROBOTY ZIEMNE – wymagania ogólne  

Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane -roboty ziemne  

Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane-roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia  

1. WSTEP  

1.1.Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania robót 
ziemnych dla zadania: Budowa placu zabaw w Kobiórze. 

1.2.Zakres stosowania STWiORB  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument w postępowania o udzielenie zamówienia i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.Zakres robót objętych STWiORB  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wykopów 
związanych z montażem ogrodzenia, wymiana nawierzchni i montażem urządzeń.   

1.4.Okreslenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy , 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów 
lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. 
Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
3. SPRZĘT  

Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonywania zamierzonych robót. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" punkt 3.  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych 
robót. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 " Wymagania ogólne” punkt 4.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" punkt 5.1. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN-88/8932-02.  
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5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w 
projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- wysokościowy.;  

5.3.Roboty przygotowawcze  

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie terenu pod 
budowę. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Przed 
rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: − wyznaczeniem 
terenu budowy − wyznaczeniem przebiegu i załamań ogrodzenia oraz wykopów pod fundamenty słupków (ustawieniem 
kołków kierunkowych); − wyznaczeniem wykopów pod urządzenia (ustawieniem kołków kierunkowych);  

5.4.Zasady wykonywania wykopów  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze 
prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych 
(Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być 
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów 
należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi 
umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajowa praktyka inżynierska w całym okresie trwania robót 
ziemnych. 

5.5.Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: — ±5 cm - dla wymiarów wykopów w planie; — ± 2 cm - dla 
ostatecznej rzędnej dna wykopu;  

5.6.Zageszczenie dna wykopu  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy kontynuować 
do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.   

5.7.Podsypki 

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. Przed rozpoczęciem 
zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci; Układanie i 
zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

− 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;  

− 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub cięci tarczami;  

− 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie 
jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i 
kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  

— sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacja;  

— kontrole prawidłowość wytyczenie robót w terenie;  

— sprawdzenie przygotowania terenu;  

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podłożu;  

— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 6.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. Jednostka 
obmiarowa jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 

 8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 ”Wymagania ogólne” punkt 8. Roboty 
ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza STWIORB 
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i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zgodnie z umową z Zamawiającym.  

10. PRZEPISY ZWIAZANE  

10.1.Normy i Rozporządzenia  

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
• PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
• PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
• BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
• PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne  
• PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. _wir i mieszanka.  

10.2. Inne dokumenty  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290; z późniejszymi 
zmianami),  

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),  
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi 

zmianami),  
• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),  
• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pózn. zmianami), 
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D- 02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach nieskalistych. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 Ogólna specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (STWiORB) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach krajowych. 
 Zaleca się wykorzystanie STWiORB przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 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 zgodnie z dokumentacja projektową i STWiORB. 
 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB  D -02.00.01 pkt 3. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWiORB D -02.00.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa 
uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od 
dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, 
uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2. 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 1. 
 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla kategorii ruchu KR3-KR6 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
robót ziemnych 

1,00 
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  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 1. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 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 STWiORB, 
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
 Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 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. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D -02.00.01 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 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 transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 

przewiezienie i wyładunek, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
− zagęszczenie powierzchni wykopu,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− rozplantowanie urobku na odkładzie,  
− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
− rekultywację terenu.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 10. 
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P- 01.00.00 DRENAŻ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową drenażu nawierzchni bezpiecznej w ramach realizacji zadania p.n.: 

„Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem oraz zjazdu z drogi gminnej i 4 stanowiskowego parkingu w 
miejscowości Kobiór przy ulicy Rubinowej na działce nr 1405/75 i działce nr 527/3”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
               Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem drenażu i 
obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 
W zakres robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze;  
- roboty ziemne; 
- niwelacja spadków dna wykopów wraz z wykonaniem warstw podsypkowych i obsypkowych przykanalików rur drenarskich i 
  studni drenarskich; 
- zabudowanie studni drenarskich;  
- zabudowa odcinka drenażu z rur drenarskich z filtrem z włókna kokosowego;  
- budowa przykanalika łączącego studnię drenarska z istniejącą studnią kanalizacji deszczowej; 
- wykonanie obsypki i zasypki  przykanalika, rur drenarskich i studni drenarskiej; 
- odbiór robót; 
- bieżąca obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót; 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
 Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 

 Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 

Studzienka drenarska - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji drenażu. 

Rura drenarska – rura perforowana z PVC-u z filtrem z włókna kokosowego 

Trójnik drenarski – element łączący  przewody z rur drenarskich pod kątem prostym 

Przejście – łącznik rury drenarskiej z rurą kanałową 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWiORB D-M - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 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 STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
   Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych . 
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2.2. Rury drenarskie 
Zaprojektowano drenaż przy użyciu systemu rur drenarskich korugowanych z PVC-U,  z otuliną filtracyjną z włókna 
kokosowego o średnicy zewnętrznej 100mm. 
Zaprojektowano 2 odcinki drenażu o długości 8,0m i 14,60m. 
Ciąg drenarski należy podłączyć do studni drenarskiej o średnicy 315mm, zamkniętej włazem żeliwnym (studnia z 3 
otworami wlotowymi o śr. 100mm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Studnia drenarska 
Zaprojektowano studnię drenarską o średnicy 315mm z PVC-u. z 3 wlotami z włazem żeliwnym. Studnia drenarska stanowi 
połączenie ciągu drenarskiego z przykanalikiem o średnicy 160mm łączącym drenaż z istniejącą studnia rewizyjna w ciągu 
ul. Rubinowej. 
W studni drenarskiej należy 1 wlot zaślepić przy pomocy korka drenarskiego, tak  by przelot był pod kątem 90o.W celu 
połączenia rury Ø160 z otworem Ø100 przy zachowaniu zaprojektowanego kąta podłączenia (105o) należy wykorzystać 
przejście (rura drenarska na rura kanałowa) 100/110 następnie kolanko kanalizacji zewnętrznej PP o średnicy Ø110 i kącie 
15 stopni i ponownie redukcje kanalizacji zewnętrznej PP 110/160. 
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2.4.Przykanalik 
Przykanalik łączący studnię drenarską z studnią rewizyjnymi kolektora deszczowego wykonać z rur PCV SN-2  
o śr.160 /3,2 mm .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Elementy dodatkowe 
Zaprojektowano dodatkowe elementy do wykonania drenażu: 

• kolanko kanalizacji zewnętrzne nadające odpowiedni kierunek połącenia studni drenarskiej z istniejącą studnią 
rewizyjną poprzez przykanalik 
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• dno studni drenarskiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• korek drenarski do zamknięcia drenażu i 1 wlotu w studni drenarskiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• trójnik drenarski do połączenia 2 odcinków drenażu w celu połączenia 2 ciągów drenarskich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• przejście do połączenia otworu w studni drenarskiej z kolankiem kanałowym 
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• redukcja kanalizacji zewnętrznej w celu połączeni kolanka kanalizacji umieszczonego w studni drenarskiej z rurą 
kanalizacji zewnętrznej 110 mm na 160mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.Składowanie materiałów na placu budowy 
Składowanie materiałów na placu budowy powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością 
odprowadzenia wód opadowych. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Dłuższe składowanie 
rur PVC powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rury pakietowane należy składować w dwóch – trzech warstwach o max. wysokości sterty 2,0m ,pod warunkiem, że listwy 
drewniane pakietu górnego będą spoczywały na listwach drewnianych pakietu dolnego. 
Rury nie pakietowane należy składować kielichami naprzemianlegle stosując podkładki i przekładki drewniane. Nie wolno 
składować rur cięższych na rurach lżejszych. 
Cement , materiały izolacyjne , uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym. 
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. Zaleca się sposób składowania materiałów 
umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania drenażu 
Wykonawca przystępujący do wykonania drenażu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparek przedsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport rur kanałowych i drenarskich 
   Rury, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.   Wykonawca zabezpieczy 
wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących 
w czasie ruchu pojazdów. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 
1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy 
od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
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4.3. Transport kruszyw 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.3. Prace wstępne 
       Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram i sposób wykonywania robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową drenażu.   
 
5.4. Roboty przygotowawcze 
Namierzenie projektowanego drenażu zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.3. Roboty ziemne 
 Metoda wykonania wykopu dla wykonania drenażu (ręczna lub mechaniczna) powinna być dostosowana do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzętu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. 
 Wykop należy rozpocząć od wylotu  ciągu drenarskiego i prowadzić ku górze, w celu zapewnienia wodzie stałego 
odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna być co najmniej o 5 cm większa od zewnętrznej średnicy układanego 
ciągu drenarskiego. Nachylenie skarp rowków należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, a jeśli w dokumentacji 
nie określono inaczej, nachylenie powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwających się należy 
skarpie zapewnić stateczność lub stosować obudowę wykopu zgodnie z PN-B-10736 [22]. 
Wydobyty grunt należy wywieźć na odkład i/lub utylizować. 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować 
ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
5.4.1.Wymagania dotyczące podłoża 
          Zgodnie z wymogami normy PN/B-10735:1992 [10] 
5.4.2.Posadowienie rur 
Układanie przewodów wymaga przygotowania podłoża z zachowaniem nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w 
strefie obsypki ochronnej rury kanałowej. Podłoże stanowi jego dolną część. Projektowany przykanalik kanalizacji 
deszczowej został posadowiony w strefach poza zasięgiem wpływu ruchu drogowego. Przewidziano posadowienie rur na 
podsypce piaskowej gr.15cm, zagęszczonej do DPR92 (92%wg zmodyfikowanej metody Proctora), z zagęszczeniem 
bocznego obsypu rury ( i strefy 15cm nad rurą ) do DPR95. 
 
5.4.3.Posadowienie obiektów 
Studzienki – posadowić na podłożu gr.15cm z zagęszczonego piasku 
Posadowienie obiektów powinno odpowiadać wymaganiom normy PN/B-03020:1981 [7]  
  
5.5. Roboty montażowe 
Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z rysunkami. 
 
5.5.2. Przykanalik  
Układanie rur na dnie wykopu przeprowadzić należy na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na 
łożysko nośne rury kanałowej. 
Układanie przewodów należy prowadzić w temperaturze otoczenia powyżej +5C. 
Budowę kanału prowadzi się z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi (studzienki rewizyjne z obsadzonymi 
przejściami szczelnymi dla rur PVC),od rzędnych niższych do wyższych. Rura wymaga podbicia na całej długości .W 
miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe o głębokości 10cm , umożliwiające wykonanie złączy 
kielichowych. Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony odpowiednim korkiem. Ułożony odcinek rury kanałowej – 
po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku , wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z 
piasku , przynajmniej na wysokość 10cm ponad wierzch rury ( w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnić do 20cm). Obsypkę 
ochronną wykonuje się z pominięciem złącz kielichowych. Po próbie szczelności danego odcinka kanału wykonać obsypkę 
złącz. 
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Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite , 
aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Podstawowym złączem rur kanalizacyjnych z PVC jest złącze o kielichu– kompensatorze na wcisk z zastosowaniem 
uszczelek z kauczuku syntetycznego. Uszczelki zakłada się na bosym końcu rury w pierwszym rowku. Należy tak montować 
uszczelkę , aby usuwając bosy koniec do kielicha uszczelka uległa ściśnięciu w kierunku na zewnątrz kielicha. Po 
sprawdzeniu i oczyszczeniu kielicha , uszczelki i bosego końca rury , należy posmarować uszczelkę środkiem poślizgowym i 
wcisnąć bosy koniec rury do kielicha na odległość oznakowaną przez producenta rur, na bosym końcu rury.    
 
5.5.3. Studnia drenarska 
Projektowane studzienki należy wykonać o konstrukcji prefabrykowanej z tworzywa PVC-u. Posadowienie studzienek wg 
punktu 5.5.2 
 
5.5.4. Rura drenarska z filtrem z włókna kokosowego 
Układanie ciągu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowu dla drenu dla zmniejszenia niebezpieczeństwa 
osuwania się skarp. Gdy rowem dla drenu płynie woda w dużych ilościach, układanie należy przerwać do czasu 
zmniejszenia strumienia wody, nie powodującego osuwania skarp. 
 
5.5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał zasypkowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z 
określonym w STWIORB. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby 
budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane 
przez STWiORBawców itp.) [27], 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej STWIORB i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych do posadowienia 
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego  
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
• badanie odchylenia spadku drenażu i przykanalika, 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
• sprawdzenie rzędnych posadowienia pokrywy żeliwnej studni drenarskiej, 
• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 
5 cm, odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej 

na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
• odchylenie spadku ułożonego drenażu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z 

pkt 5.5.9,rzędne pokrywy studzienki drenarskiej powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montażowe wykonania przykanalika, rur drenarskich 
• wykonane studzienki drenarskiej 
• zasypany  zagęszczony wykop. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m wykonanego i odebranego drenażu z podłączeniem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie wylotu kolektora, 
- ułożenie przykanalików, studni drenarskiej, przewodów drenarskich,  
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

• PN-EN 1115:2002  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i 
ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem 
szklanym (GRP) 

• PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
• PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

 
10.2. Inne dokumenty 

• Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC 
WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół 
Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy -sierpień 1984 r. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 
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D-04.01.01 PROFILOWANIE I  ZAGĘSZCZANIE  PODŁOŻA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem profilowania i zagęszczania podłoża gruntowego przy realizacji robót związanej z realizacją 
zadania p.n.: 

„Budowa gminnego placu zabaw, zjazdu z drogi gminnej oraz parkingu 4 stanowiskowego w Kobiórze  
przy ul. Rubinowej na działce nr 1405/75 i 527/3”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
               Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót 
związanych z realizacją w/w inwestycji. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
profilowania i  zagęszczenia  podłoża przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i 

profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 
oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia.  
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 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i STWiORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy 
grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla kategorii ruchu KR3-KR6 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
robót ziemnych 

1,00 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca 
nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 
 
 
 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji: 
„Budowa gminnego placu zabaw, zjazdu z drogi gminnej oraz parkingu 4 stanowiskowego w Kobiórze  

przy ul. Rubinowej na działce nr 1405/75 i 527/3”. 
 

33 

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
6 Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 

podłoża 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 600 m2 

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

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 . 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.2.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy 
od podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być 
większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 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 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
        Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoża, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą 
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D –04.04.00 PODBUDOWA  Z  KRUSZYW.  WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 Ogólna specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (STWiORB) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach krajowych i wojewódzkich. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i obejmują STWiORB: 

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w STWiORB dotyczących poszczególnych rodzajów 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 

D P --04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w STWiORB 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 

D – P -04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi 
pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zas

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)

  Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 
górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 
grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

    

  

Lp. 

  

Wyszczególnienie 

  właściwości 

    

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
więcej niż 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 

2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową

3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 
nia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 

grubości warstwy układanej jednorazowo. 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Wymagania 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel 

Podbudowa 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc
nicza 

Zawartość ziarn mniejszych niż od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
5 10 5 10 5 10 

35 45 35 40 - - 
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adniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 
nia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 

  

  

Badania 

według 

pomoc-
 

  

od 2         
 

PN-B-06714 

-15 [3] 

PN-B-06714 

-15 [3] 

PN-B-06714 
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%(m/m), nie więcej niż -16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej 
niż 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą I lub 
II wg PN-B-04481, % 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

  

- 

  

- 

BN-64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 

  

  

35 

  

30 

  

  

45 

  

40 

  

  

35 

  

30 

  

  

50 

  

35 

  

  

40 

  

30 

  

  

50 

  

35 

  

  

PN-B-06714 

-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej 
niż 

2,5 4 3 5 6 8 
PN-B-06714 

-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 
25 cyklach zamraża- 

nia, %(m/m), nie więcej niż 

  

5 

  

10 

  

5 

  

10 

  

5 

  

10 

PN-B-06714 

-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i żela- 

zawy łącznie, % (m/m), nie więcej 
niż 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

1 

  

3 

PN-B-06714 

-37 [10] 

PN-B-06714 

-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

2 

  

4 

PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 

b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

  

  

80 

120 

  

  

60 

- 

  

  

80 

120 

  

  

60 

- 

  

  

80 

120 

  

  

60 

- 

  

  

PN-S-06102 

[21] 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 

powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

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

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w STWiORB D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i STWiORB D -02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

  ≤  5  (1) 

w którym: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w 
milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 

 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną 
geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

  ≤  1,2  (2) 

d

D

85

15

O

d

90

50
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w którym: 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w 
ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 

 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 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. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza 
się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być 
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość 
po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm 
po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa 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, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony 
przez mieszanie i napowietrzanie. 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. 

 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Odcinek próbny 

 Jeżeli w STWiORB przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu, 
− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, 
jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.  

5.6. Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
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obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 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 w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej STWiORB. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 

 Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

    Częstotliwość badań 
  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy przy-
padająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki      

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 
dla każdej partii kruszywa i przy 
każdej zmianie kruszywa 

  
 6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób 
losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17  

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, 
wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

  ≤   2,2 
  
6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

E

E

1

2
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3. 

 Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 
każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste 

  

  

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

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

 6.4.2. Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach 
bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub 
o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją 

± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

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

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

− -      moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
− -      ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

  Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 

z kruszywa o 
wskaźniku wnoś 
nie mniejszym  

  

Wskaźnik 
zagęszczenia IS   

nie 

mniejszy niż  

  

Maksymalne ugięcie sprężyste pod 
kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-cenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %   40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

  

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 powinny 
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na 
pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
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6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z 
decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

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. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 
wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWIORB 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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano 
STWiORB D- P -04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośr. 
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 8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 

  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
techniczne 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

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

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

19. PN-B-30020 Wapno 

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

23. PN-S-96035 Popioły lotne 

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

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

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

31.       31.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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D - 04.04.02 PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 Ogólna specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (STWiORB) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca się wykorzystanie STWiORB przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 Ustalenia zawarte są w STWiORB D- 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, 
która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w STWiORB D- 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D -04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo 
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru 
większych od 8 mm.  Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 2.3.2. 

3. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D -04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D -04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w STWiORB  D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w STWiORB  D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem 
lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi 
STWIORB, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w STWiORB  D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 

5.5. Odcinek próbny 

 O ile przewidziano to w STWiORB, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami 
określonymi w STWiORB  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami STWiORB 
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w STWiORB D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w STWiORB D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy i przepisy związane podano w STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10. 
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D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI  BETONOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 Ogólna specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (STWiORB) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach krajowych i wojewódzkich.Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawężników betonowych wtopionych na ławie betonowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy 
kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

• krawężniki betonowe, 
• piasek na podsypkę i do zapraw, 
• cement do podsypki i zapraw, 
• woda, 
• materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

2.3. Krawężniki betonowe  

• krawężnik betonowy szary na ławie betonowej z betonu C12/15(B15) z oporem o wym.20x30x100cm, 
• krawężnik betonowy szarych najazdowy na ławie betonowej z betonu C12/15(B15) z oporem o wym.20x25x100cm 
• krawężnik betonowy szary skośny na ławie betonowej z betonu C12/15(B15) z oporem o wym.20x(30/25)x100cm. 

2.3.1. Typ 

Krawężnik uliczny 

2.3.2. Rodzaj 

Krawężnik prostokątny  ścięty - rodzaj „a”, 

2.3.3. Odmiana 

1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 
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2.3.4. Gatunek 

       gatunek 1 - G1, 

 Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o 
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Kształt i wymiary 

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.

 a) krawężnik rodzaju „a” 

 
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych

Typ Rodzaj 

krawężnika krawężnika l 

U a 100

  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych

Rodzaj 

wymiaru 

l 

b,   h 

  

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

 Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN
powinny przekraczać wartości podanych
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Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o 
-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15]. 

wymagania techniczne 

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 

odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.  

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Wymiary krawężników,   cm 

 b h c 

100 
20 

15 

30 min. 3 

max. 7 

min. 12

max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Dopuszczalna odchyłka, mm 

Gatunek 1 Gatunek 2 

± 8 ± 12 

± 3 ± 3 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji: 
„Budowa gminnego placu zabaw, zjazdu z drogi gminnej oraz parkingu 4 stanowiskowego w Kobiórze  
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d r 

min. 12 

max. 15 

1,0 

rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

80/6775-03/01 [14], nie 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

  
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość wad i 
uszkodzeń 

  Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 
Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

  ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

  - liczba max 2 
  - długość, mm, max 20 
  - głębokość, mm, max 6 

2.4.3. Składowanie 
 Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
 Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 
2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
2.4.4. Beton i jego składniki 
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 
 Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku 
wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 
30. 
 Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

-      nasiąkliwością, poniżej 4%, 
-      ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
-      mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

2.4.4.2.  Cement 
 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701 
[10]. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
2.4.4.3. Kruszywo 
 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
2.4.4.4. Woda 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.6. Materiały na ławy 
 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 

a)     ławy betonowej - beton klasy (C12/15) B 15 , wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać 
wymaganiom punktu 2.4.4, 

2.7. Masa zalewowa 
 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt  
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

-      betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
-      wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji: 
„Budowa gminnego placu zabaw, zjazdu z drogi gminnej oraz parkingu 4 stanowiskowego w Kobiórze  

przy ul. Rubinowej na działce nr 1405/75 i 527/3”. 
 

51 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport krawężników 
 Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa 
nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
 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. 
 Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.3.1. Ława betonowa 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy 
czym należy stosować co 10 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze 
względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, 
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.4.3. Wypełnianie spoin 
 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową 
stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 12 
m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary 
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długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, 
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a)     Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą 

wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów 

wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 

trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą wykazywać śladu 

urządzenia zagęszczającego. 
 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m 
ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm 
na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100       
m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą 
nie może przekraczać 1 cm, 

 d)    dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-      wykonanie koryta pod ławę, 
-      wykonanie ławy, 
-      wykonanie podsypki. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-      dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
-      wykonanie koryta pod ławę, 
-      ew. wykonanie szalunku, 
-      wykonanie ławy, 
-      wykonanie podsypki, 
-      ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
-      wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
-      ew. zalanie spoin masą zalewową, 
-      zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
-      przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

 
10.2. Inne dokumenty 
  17.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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D - 08.03.01 BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego przy realizacji robót związanych z realizacją zadania p.n.: 

„Budowa gminnego placu zabaw, zjazdu z drogi gminnej oraz parkingu 4 stanowiskowego w Kobiórze  
przy ul. Rubinowej na działce nr 1405/75 i 527/3”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót z branży drogowej 
związanych z realizacją w/w inwestycji. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
betonowego obrzeża chodnikowego o wym.8x30x100cm posadowionego na ławie betonowej z obustronnym oporem 
wykonanej z betonu C12/15. 
 
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 podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami 
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 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 STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 

-      obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
-      beton C12/15 (B15) do wykonania ław, 
-      cement wg PN-B-19701 [7], 
-      piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

-        obrzeże wysokie - Ow. 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na: 

-      gatunek 1  - G1, 
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 Tablica 1. Wymiary obrzeży 
 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h 

  
Ow 

75 
100 

8 
8 

30 
30 

 
2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 

l ± 8 
b,   h ± 3 
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2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
  

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość  

wad i uszkodzeń 
  Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 
Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

  liczba, max 2 
  długość, mm, max 20 
  głębokość, mm, max 6 

  
2.4.4. 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. 
2.4.5. Beton i jego składniki 
 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w STWiORB D-08.01.01 
„Krawężniki betonowe” pkt 2. 
Beton ławy betonowej - beton klasy (C12/15) B 15 , wg PN-B-06250 [2]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 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 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów podano w STWiORB D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 
5.3. Ława 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3]. 
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5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową 
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 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 Inżynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, 
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a)     koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b)     ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 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, 
-      wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na 
pełną głębokość. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-      wykonane koryto, 
-      wykonana ława. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-      dostarczenie materiałów, 
-      wykonanie koryta, 
-      wykonanie ławy betonowej, 
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-      ustawienie obrzeża, 
-      wypełnienie spoin, 
-      obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
-      wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ  BETONOWEJ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla zadania p.n. 

„Budowa gminnego placu zabaw, zjazdu z drogi gminnej oraz parkingu 4 stanowiskowego w Kobiórze  
przy ul. Rubinowej na działce nr 1405/75 i 527/3”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr.8cm i wym.10x20cm. 
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 

-      zjazdu  
-      chodnika 
-      parkingu 
-      nawierzchni utwardzonej pod stół do gry w tenisa stołowego (nawierzchnia bez krawężnika) 
Należy zastosować podsypkę cementowo-piaskową 1:4 o gr.3cm. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 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 STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.Powierzchnia górna kostek powinna być 
równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

-      2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
-      3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
-      80 mm, z zastosowaniem do nawierzchni dojść do posesji , zjazdów i mijanek 

 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
-      na długości ± 3 mm, 
-      na szerokości ± 3 mm, 
-      na grubości ± 5 mm. 

Kolory kostek do ustalenia z Inwestorem 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
          Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co 
najmniej 10 kostek). 
2.2.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%. 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
          Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
          Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

-      próbka nie wykazuje pęknięć, 
-      strata masy nie przekracza 5%, 
-      obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest  
       większe niż 20%. 
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2.2.7. Ścieralność 
   Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. 
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
2.3.2. Kruszywo 
 Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
 Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać 
wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność 
na niskie temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z 
palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na 
szynie lub krawężnikach. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 
betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, 
co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Podłoże 
 Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub 
nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu 
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu 
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony 
przed skutkami przemarzania. 
 Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w STWiORB D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
5.3. Podbudowa 
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  być zgodny 
z dokumentacją projektową. 
 Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić: 

-      grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
-      kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
-      podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 

lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
 Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego 
rodzaju podbudowy. 
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5.4. Obramowanie nawierzchni 
 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe wg 
BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 
5.5. Podsypka cementowo-piaskowa 
 Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i 
wyprofilowana. 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem 
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest 
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej STWiORB. 
 Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu 
na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
 Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 
i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
 Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi STWiORB. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej STWiORB. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej STWiORB: 

-      pomierzenie szerokości spoin, 
-      sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
-      sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
-      sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 
 Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny 
przekraczać 0,8 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.3. Niweleta nawierzchni 
    Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 
 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.5. Grubość podsypki 
 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
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6.5. Częstotliwość pomiarów 
 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna 
być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy 
na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie 
poleci Inżynier. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 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. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-      przygotowanie podłoża, 
-      wykonanie podbudowy, 
-      wykonanie podsypki, 
-      ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

 Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-      oznakowanie robót, 
-      przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
-      dostarczenie materiałów, 
-      wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, 
-      ułożenie i ubicie kostki, 
-      wypełnienie spoin, 
-      przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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P.02.00.00 OGRODZENIE  

1. WSTEP  

1.1.Przedmiot STWIORB  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia 
w ramach zadania Budowa placu zabaw w Kobiórze.   

1.2.Zakres stosowania STWIORB  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.Zakres robót objętych STWIORB  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ogrodzenia 
placu zabaw.  

1.4.Okreslenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  

Wysokość ogrodzenia - odległość miedzy poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia.   

Słupki ogrodzenia – prefabrykowane, zgodnie z dokumentacją projektową.   

Przęsła ogrodzenia – prefabrykowane, zgodnie z dokumentacja projektowa, z uwzględnieniem korekty wynikającej z obmiaru 
w terenie  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy , 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

 2. MATERIAŁY  

2.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.  

2.2.Ogrodzenie systemowe  

Ogrodzenie wykonać z bezpiecznych paneli ogrodzeniowych o wysokości 1,43 m (min.1,20, max.1,65), ze stali 
ocynkowanej, malowanej proszkowo zamontowanych na słupkach do paneli 6x4cm ocynkowanych i malowanych proszkowo 
(lub w sposób spełniający wymogi bezpieczeństwa na placach zabaw dla dzieci zgodnie z normą PN-EN 1176). Całkowita 
długość projektowanego ogrodzenia wynosi: 50 mb + brama wjazdowa i furtka.  

2.3. Fundamenty słupków  

2.3.1. Fundamenty betonowe prefabrykowane 25x25x90 cm lub beton B-25 na fundamenty słupków ogrodzenia  

2.3.2. Stopy betonowe – zgodnie z wytycznymi producenta Alternatywa dla fundamentów prefabrykowanych mogą być stopy 
betonowe wykonane „na mokro”. 

 Beton na stopy:  

- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250;  

- klasa betonu B25;  

- stopień mrozoodporności - W2;  

- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250;  

- woda powinna być „odmiany 1" i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę 
pitna.  
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3. SPRZET  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. Montaż ślusarki 
aluminiowej i stalowej należy wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi, taki jak: 
spawarka elektryczna 300 A, szlifierka kątowa z tarczami do ciecia i szlifowania stali, pędzle, papier ścierny, młotek 
murarski, poziomica długości 2,0 m, elektryczny młot udarowy, wiertarka elektryczna z SDS, wiertła do metalu oraz podłoży 
ceglanych i betonowych, elektrowkrętarka. 

 4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt .4 Materiały mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót.  

4.2.Elementy ogrodzenia  

Elementy ogrodzenia powinny być transportowane i składowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem: 
odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" punkt5.  

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca 
powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i  

 5.3.Wykonanie ogrodzenia 

Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na podstawie 
dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazań Inspektora Nadzoru. Do podstawowych czynności, objętych niniejsza 
STWIORB, przy wznoszeniu ogrodzeń nalezą:  

- wykonanie dołów pod słupki z podsypka piaskowa;  

- osadzenie fundamentów prefabrykowanych lub wykonanie fundamentów betonowych pod słupki;  

- ustawienie słupków - montaż paneli - montaż furtek.  

5.4.Wykonanie dołów pod słupki  

Jeśli dokumentacja projektowa, STWIORB lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mięć 
wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 1,0 do 1,1 m. Jeśli dokumentacja 
projektowa lub STWIORB nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na 
załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych wg rysunków dokumentacji projektowej. Należy 
dążyć, aby odległości miedzy słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.  

5.5.Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki  

Jeśli nie wykorzystano gotowych fundamentów prefabrykowanych, to słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w 
dołku. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanka betonowa odpowiadająca wymaganiom punktu 
2.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. Fundament betonowy wykonywany „na mokro", w którym 
osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli 
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10°C -po 14 dniach.  

5.6.Ustawienie słupków  

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki 
powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zabezpieczony górny otwór rury.  

5.7.Montaż paneli ogrodzeniowych i furtek  

Panele i furtki należy montować na przygotowanych złączach za pomocą śrub. Dopuszczalne jest przyspawanie przęseł do 
słupków. Przed zamontowaniem na stałe przęsło należy wypoziomować i przytwierdzić montażowo.  

5.8.Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia  

Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011. Wytrzymałość zmęczeniowa spoin 
powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 
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mm i ± 1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm. Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do 
siebie płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm. Złącza spawane nie powinny mięć wad większych niż podane w 
normie PN- M-69775  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB 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 zaświadczenie o jakości (atesty) oraz 
wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu 
akceptacji materiałów.  

6.3.Badania 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.  

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia  

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  

a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),  

b) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4,  

c) poprawność posadowienia fundamentów prefabrykowanych lub wykonania fundamentów „na mokro” pod słupki, zgodnie z 
punktem 5.5,  

d) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.6;  

e) prawidłowość montażu paneli ogrodzeniowych i furtek  

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia:  

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; d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem;  

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach STWIORB-6 zostaną przez Inspektora 
Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień STWIORB-6 
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. Jednostką 
obmiarową wykonanego ogrodzenia jest metr bieżący.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8. W przypadku stwierdzenia 
usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we 
własnym terminie.  

9. PODSTAWA PŁATNOSCI  

Zgodnie z umowa z Zamawiającym  
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10.PRZEPISY ZWIAZANE  

 

10.1. Normy i Rozporządzenia  

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

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne  

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne  

PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania  

PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania  

PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania  

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok  

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary  

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe  

10.2.Inne dokumenty  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290; z późniejszymi zmianami),  

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

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2002 r.,Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami),  

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 
27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z późniejszymi zmianami), 
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P-03.00.00 MONTAŻ URZADZEN NA PLACU ZABAW  

1. WSTEP  

1.1. Przedmiot STWIORB  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem urządzeń w ramach zadania: Budowa placu zabaw w Kobiórze  

1.2. Zakres stosowania STWIORB  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWIORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem urządzeń na placu 
zabaw:  

- zestaw zabawowy, w skład urządzenia wchodzą następujące elementy: wieża kwadratowa z daszkiem, wieża strażacka, 
zjeżdżalnia, most linowy, balkonik, koci grzbiet  

- piaskownica   

- sprężynowiec  

- karuzela MACIEK   

- huśtawka podwójna  

- huśtawka wagowa  

- betonowy stół do gry w tenisa stołowego 

- 4 ławki,  

- regulamin placu zabaw,  

- 3 kosze na śmieci   

1.4. Określenia podstawowe  

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

2.2. Stosowane materiały  

Plac zabaw dla dzieci – urządzenia sportowe: 

Projektuje się dodatkowe elementy placu zabaw dla dzieci, którego elementy wykonane są z drewna litego o przekroju 
90x90mm, posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie za pomocą betonowego fundamentu. 
Stal ocynkowana, malowana proszkowo. 
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 1 – zestaw zabawowy - IZA  – 1 szt. 

           

    3-14      ≤ 1,5          

 

W skład urządzenia wchodzą następujące elementy:

• wieża kwadratowa z daszkiem

• wieża strażacka 

• zjeżdżalnia 

• most linowy 

• balkonik 

• koci grzbiet 

 

WAŻNE: urządzenie w „odbiciu lustrzanym” 
stronę.  

• 2 – piaskownica B4 – 2,5 x 2,5m

 

 

0-14  ≤ 0,6 m 

Piaskownica wykonana z płyty HPL.

 

 

• 3 – sprężynowiec   

 

 

0-14  ≤ 0,6 m Ø 3,5 m

 

Głównym elementem konstrukcyjnym jest 

sprężyna o średnicy 200 mm, wysokości 400 mm, 

zabetonowana w gruncie za pomocą 

ocynkowanej ogniowo kotwy, korpus wykonany z HDPE.
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       5,3 x 5,0 x 3,8 8,3 x 8,5 1,00- 1,25 

W skład urządzenia wchodzą następujące elementy: 

wieża kwadratowa z daszkiem 

WAŻNE: urządzenie w „odbiciu lustrzanym” – zjeżdżalnia powinna być skierowana w północno 

2,5 x 2,5m -1 szt. 

 

Piaskownica wykonana z płyty HPL.  

 - 1 szt. 

  

Ø 3,5 m 

Głównym elementem konstrukcyjnym jest  

sprężyna o średnicy 200 mm, wysokości 400 mm,  

zabetonowana w gruncie za pomocą  

ocynkowanej ogniowo kotwy, korpus wykonany z HDPE. 
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ia powinna być skierowana w północno – zachodnią 
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• 4 – karuzela MACIEK – średnica 1,5m

 

 

3-14  ≤ 0,6 m       Ø 1,5 x 0,9 m

 

Płyta podestowa karuzeli wykonana jest 

z aluminiowej blachy ryflowanej, 

siedziska wykonane z HDPE, 

karuzela posiada kierownicę. 

 

• 5 – huśtawka podwójna  

 

 

0-14  ≤1,5 m     2,4 x 3,8 x 2,4 m   7,2 x 4,0 m

 

W skład urządzenia wchodzą następujące elementy:

• wariant podstawowy siedziska bezpieczne

• siedziska kubełkowe – ZALECANE 

 

 

• 6 – huśtawka wagowa  

 

3-14  1,0 m        3,0 x 0,4 x 1,0 m    6,0 x 3,3 m

 

Głównym elementem huśtawki wagowej jest 

wahająca się na stalowym łożysku drewniana belka.

 Uchwyty są malowane proszkowo.
Huśtawka wagowa stanowi nieodłączny element placu zabaw.
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średnica 1,5m - 1 szt. 

   

≤ 0,6 m       Ø 1,5 x 0,9 m Ø 5,5 m 

Płyta podestowa karuzeli wykonana jest  

z aluminiowej blachy ryflowanej,  

 

 

  - 1 szt. 

   

≤1,5 m     2,4 x 3,8 x 2,4 m   7,2 x 4,0 m 

następujące elementy: 

wariant podstawowy siedziska bezpieczne 

ZALECANE  

  - 1 szt.  

   

1,0 m        3,0 x 0,4 x 1,0 m    6,0 x 3,3 m 

Głównym elementem huśtawki wagowej jest  

łożysku drewniana belka. 

Uchwyty są malowane proszkowo.
Huśtawka wagowa stanowi nieodłączny element placu zabaw. 
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Uchwyty są malowane proszkowo. 
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• 7 – stół do gry w tenisa stołowego o osadzenia w podłożu 

 

    >3  0,76 m        1,52 x 2,74 x 0,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blat stołu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, 
Szlifowany i lakierowany. 
Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm.
Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji ocynkowane metodą ogniową.
Krawędzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegająca obiciom.
Stół do ping-ponga posiada certyfikat na zgodność z normami PN
Zaprojektowano stół do gry w tenisa stołowego do posadowienia na podłożu utwardzonym. W związku powyższym należy 
wykonać nawierzchnię utwardzoną o wymiarach 3,60x8,70m pod projektowanym urządzeniem sportowym. Nawierzchnię 
zaprojektowano z prefabrykowanej kostki betonowej o gr.8cm, ułożonej na podsypce cementowo 
i na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm. Nawierzchnię zaprojektowano jako 
wtopioną w istniejący teren, bez stosowania obrzeży chodnikowych. Należy zastosować minimalny spadek nawierzchni w  
kierunku północno – zachodnim, w celu wyeliminowania 
uzgodnienia z Inwestorem. 

Plac zabaw dla dzieci – urządzenia komunalne:

 

• a – ławka metalowa  
     z wypełnieniem drewnianym

 
 
 
 
 
 

• b – kosz na śmieci  
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stół do gry w tenisa stołowego o osadzenia w podłożu - 1 szt. 

                      

0,76 m        1,52 x 2,74 x 0,76 m    5,52 x 8,74 

Blat stołu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym,  

Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm. 
Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji ocynkowane metodą ogniową. 
Krawędzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegająca obiciom. 

ponga posiada certyfikat na zgodność z normami PN-EN 1510. 
Zaprojektowano stół do gry w tenisa stołowego do posadowienia na podłożu utwardzonym. W związku powyższym należy 
wykonać nawierzchnię utwardzoną o wymiarach 3,60x8,70m pod projektowanym urządzeniem sportowym. Nawierzchnię 
zaprojektowano z prefabrykowanej kostki betonowej o gr.8cm, ułożonej na podsypce cementowo – 

amanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm. Nawierzchnię zaprojektowano jako 
wtopioną w istniejący teren, bez stosowania obrzeży chodnikowych. Należy zastosować minimalny spadek nawierzchni w  

zachodnim, w celu wyeliminowania gromadzenia się wód opadowych. Kolorystyka nawierzchni do 

urządzenia komunalne: 

z wypełnieniem drewnianym  - 4 szt. 

 

   - 3 szt. 
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Zaprojektowano stół do gry w tenisa stołowego do posadowienia na podłożu utwardzonym. W związku powyższym należy 
wykonać nawierzchnię utwardzoną o wymiarach 3,60x8,70m pod projektowanym urządzeniem sportowym. Nawierzchnię 

 piaskowej (1:4) o gr. 3cm 
amanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm. Nawierzchnię zaprojektowano jako 

wtopioną w istniejący teren, bez stosowania obrzeży chodnikowych. Należy zastosować minimalny spadek nawierzchni w  
gromadzenia się wód opadowych. Kolorystyka nawierzchni do 
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• c – tablica regulaminowa   - 1 szt. 
 
 

 

 

 

3. SPRZET  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. Sprzęt 
wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

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

4.2. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt .4 Materiały mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Wszelkie 
zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i 
na własny koszt. Wszystkie urządzenia powinny być transportowane i składowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem: odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Ogólne warunki wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt5.  

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do montaż urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W 
tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków 
terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru 
i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji 
lub robót.;  

5.3.Montaż wyposażenia 

Montaż urządzeń zabawowych należy przeprowadzi zgodnie z zaleceniami producenta.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB 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 zaświadczenie o jakości (atesty) oraz 
wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji 
materiałów. Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o 
jakości (atesty) należą urządzenia zabawowe i ławki.  

6.3. Badania 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.  

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót: 
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W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  

- zgodność wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),  

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów  

- poprawność wykonania fundamentów  

- poprawność montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta  

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach STWIORB zostaną przez Inżyniera 
odrzucone. Wszystkie urządzenia nieprawidłowo zamontowane, zostaną ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. 
Urządzenia lub ich elementy uszkodzone przy montażu lub w wyniku nieprawidłowego montażu zostaną wymienione na 
koszt Wykonawcy.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

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

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostka obmiarowa dla STWIORB-07 jest sztuka lub komplet. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane 
należycie jeśli są one zgodne z dokumentacją projektową, ST, zaleceniami producenta i wymaganiami Zamawiającego 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zgodnie z umową z Zamawiającym.  

10.PRZEPISY ZWIAZANE  

10.1.Normy i Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.Nr 13 z dn. 
10.04.1972 r.).  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego 
materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).  

BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych  

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.  

PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji: 
„Budowa gminnego placu zabaw, zjazdu z drogi gminnej oraz parkingu 4 stanowiskowego w Kobiórze  

przy ul. Rubinowej na działce nr 1405/75 i 527/3”. 
 

72 

 

P-04.00.00 NAWIERZCHNIA Z PIASKU  

1. WSTEP  

1.1. Przedmiot STWIORB  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni piaszczystej w ramach zadania: Budowa placu zabaw w Kobiórze.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowania o udzielenie zamówienia i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót drogowych.  

1.3. Zakres robót objętych STWIORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni 
piaszczystej o grubości 40 cm w obszarach placu zabaw wskazanych w projekcie.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zagęszczonego piasku o ziarnie 0,2-2mm.  

1.4.2. Stabilizacja (mechaniczna, ręczna) - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu piasku o 
właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.  

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 

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

2.2. Rodzaje materiałów  

2.2.1. Piasek Materiałem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-06102. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczę obcych i bez domieszek gliny.  

3. SPRZET  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania nawierzchni piaszczystej należy stosować: walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne, 
zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do stosowania w miejscach trudnodostępnych, sprzęt 
do transportu piasku w obrębie placu budowy.  

4. TRANSPORT  

Wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 4. Piasek można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.   

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

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

5.2. Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod warstwę piasku stabilizowanego stanowi warstwa zagęszczonego podłoża rodzimego.  
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5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie piasku  

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej minimalna grubość warstwy piasku wynosi 30cm. Piasek powinien być 
rozkładany w warstwach grubości takiej, aby ostateczna grubość każdej warstwy po zagęszczeniu była równa 15cm. Piasek 
powinien być zagęszczany warstwami co 15cm. Wskaźnik zagęszczenia nawierzchni wg BN-77/8931  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania piasku przeznaczonego do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2.2 niniejszej STWIORB. 

 6.3. Badania w czasie robót  

Zagęszczenie piasku. 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać sie aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  

Kontrole zagęszczenia należy prowadzić według zaleceń Inżyniera.  

6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych nawierzchni zapewniające jej poprawne 
wykonanie określi Inżynier. 

6.4.2. Wymiary nawierzchni  

Wymiary nawierzchni nie mogą sie różnić od wymiarów projektowanych o więcej niż ±5cm.  

6.4.3. Równość nawierzchni  

Nierówności nawierzchni należy mierzyć 4- metrową łatą, zgodnie z BN- 68/8931-04. Nierówność podbudowy nie może 
przekroczyć 10 mm na długości łaty.  

6.4.4. Grubość nawierzchni Grubość nawierzchni nie może sie różnic od grubości projektowanej o więcej niż ±5%.  

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonana nawierzchnią  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe 
odchylenia od określonych w punkcie 6.3 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. Niewłaściwe wymiary nawierzchni (wykazujące większe odchylenia od określonych w punkcie 6.2) należy 
skorygować.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

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

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z piasku.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne 
z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOSCI  

Zgodnie z umową z Zamawiającym  
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10. PRZEPISY ZWIAZANE  

10.1. Normy  

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych  

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


