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I. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU. 
1.1.  Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie utwardzenia dojazdu  „Sprężarkownia  ZUOK” – „Składowisko” wraz z niezbędną 
infrastrukturą, dla zakładu  utylizacji odpadów komunalnych PPUH „RADKOM” wraz z przebudową odcinka ogrodzenia 
terenu . 
Przebudowa istniejącego ogrodzenia obejmuje odcinek ok. 20m oraz budowę nowej bramy 
na nowej drodze łączącej „Sprężarkownię” z istniejącą drogą tymczasową przebiegającą w 
sąsiedztwie zakładu na działce o nr ewid 2. 

1.2. Podstawa opracowania. 

Zapoznanie się z terenem inwestycji 
Obowiązujące warunki techniczne i normy budowlane 
Uzgodnienia z Inwestorem. 

1.3. Charakterystyka projektowanego obiektu. 

Wyjazd z placów będzie odbywał się nowoprojektowaną tymczasową drogą dowiązującą się do istniejącej drogi 
tymczasowej przebiegającej wzdłuż zachodniej granicy działki zakładu. Pochylenia podłużne nawierzchni projektowanego 
utwardzenia wynoszą od 1% do 4,8%. Spadki poprzeczne wynoszą od 2% do 6%  w kierunku terenów zielonych działki i 
wpustów.  

 Droga, poza odcinkiem do końca łuków dowiązujących do istniejących dróg na terenie zakładu, została 
zaprojektowana z płyt  żelbetowych, a poszerzenia na poboczach i przy ogrodzeniu, z kruszywa łamanego. Początkowy 
odcinek, do końca łuków dowiązujących,  został zaprojektowany z kostki betonowej.  
W celu umożliwienia dojazdu do drogi poza terenem zakładu, istniejące ogrodzenie terenu (panelowe) na odcinku ok.20m 
zostanie przebudowane. Odcinek zostanie przebudowany tak, aby kąt pomiędzy drogą, a ogrodzeniem był bardziej zbliżony 
do kąta prostego (uzyskamy w ten sposób najmniejszą długość bramy). 
Istniejący płot systemowy wykonany ze słupków stalowych i paneli z drutu 3D 
należy zdementować na odcinku 20 mb. 
Nowe ogrodzenie składające się z bramy przesuwnej i przęseł należy zabudować w 
linii BD.  
Nowe ogrodzenie wykonać z uprzednio zdemontowanych słupków i paneli ogrodzeniowych. Nowy odcinek ogrodzenia 
wykonać tak, aby z nowoprojektowaną bramą tworzyło szczelną całość. 
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  - CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Część ogólna 
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Przebudowa ogrodzenia i wykonanie dojazdu  „Sprężarkownia  ZUOK” – „Składowisko” wraz z niezbędną infrastrukturą, dla 
zakładu  utylizacji odpadów komunalnych PPUH „RADKOM”.  
. 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów ogrodzenia i drogi 
dojazdowej. 

 
1.3. Informacje o terenie budowy 
Teren inwestycji usytuowany jest w Radomiu, przy ul. Witosa 94. 

1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy, obowiązki Inwestora 

Wykonawca opracuje plan organizacji robót, oraz harmonogram robót, który uzgodni z inspektorem nadzoru i 
użytkownikiem.  
Wykonawca wykona i umieści na placu budowy tablicę informacyjną. 
Wykonawca zatrudnieni kierownika budowy lub kierownika robót z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi dokumentację projektową oraz dziennik budowy. 
W wypadku robót wielobranżowych i braku generalnego wykonawcy, Zamawiający przyjmie na siebie rolę generalnego 
wykonawcy. 
Zamawiający będzie koordynował roboty branżowe, jeżeli przyjął rolę generalnego wykonawcy, organizował narady 
podwykonawców oraz aranżował kontakty wykonawców z projektantami. 
Zamawiający może zapewnić dostęp do korzystania z energii elektrycznej i z wody za uzgodnioną odrębnie odpłatnością. 

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń i instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania 
napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez niego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu przez zamawiającego. 

1.6. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
-podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy,  
-będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.7.Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
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Kierownik budowy w odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa opracuje Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla przedmiotowej inwestycji. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, 
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego 
placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

1.8. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy. Wykonawca będzie zobowiązany 
do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Zabezpieczenie odbywa się przez: 
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia urządzeń, sprzętu przed wstępem 
osób niepowołanych, w trakcie prowadzonych robót,  
- oznaczenie przejść i stałych miejsc przejazdu dla sprzętu, z zabezpieczeniem zewnętrznych urządzeń i tras 
komunikacyjnych przed dewastacją 
- oznakowanie terenu budowy, 
- zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem. 
- Skrzynki rozdzielcze prądu i kable zasilające urządzenia winny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.9. Określenia podstawowe 

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

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 
określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego  lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowanych, jeżeli został oznakowany znakiem „CE” 
albo znakiem budowlanym. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli 
jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawcę zgodnie z planem 
zagospodarowania budowy. 

2.3. Wymagania dotyczące wbudowanych materiałów 
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Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub 
instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że każdy produkt dostarczony na plac budowy 
będzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna być 
dołączona informacja zawierająca: 
-określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany 
-identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę wg PN lub AT 
-numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu 
budowlanego 
-numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności 
-inne dane, jeżeli wynika to z PN lub AT 
-nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu 
budowlanego. 
Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w PN lub AT, 
bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. 
Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób podany wyżej, oznakowanie umieszcza się 
na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 
towarzyszących temu wyrobowi. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych 
materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót. 

2.4. Kolorystyka wbudowywanych materiałów budowlanych 

Kolorystyka dotycząca robót wykończeniowych została szczegółowo przedstawiona w dokumentacji projektowej. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora 
Nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadku wariantowego stosowania materiałów na podstawie zapisów w dokumentacji projektowej, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem 
projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał 
nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. Wymagania dotyczące środków transportowych 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Materiały uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i jego obowiązkiem jest ich wywiezienie na wysypisko śmieci i 
pokrycie wszelkich opłat z tym związanych (np. utylizacja i unieszkodliwienie) 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonywania robót budowlanych 
    5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykowywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST a także w normach budowlanych i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakość materiałów. 

6.2. Pobieranie próbek 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań celem ich oceny. 
Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru budowlanego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 

6.5.Dokumentacja budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
-datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
-daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót, z podaniem powodu 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadził 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
-inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkownia się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy, dlatego nie jest uprawniony do instruowania wykonawcy w żadnym aspekcie 
związanym z wykonywaniem robót. 

 6.5.2. Księga obmiarów 

Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki 
niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót, prowadzona tylko do części lub elementów robót wskazanych na piśmie 
przez Inwestora. 
Księga obmiarów jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. 

 6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
a)pozwolenie na budowę 
b)protokoły przekazania tereny budowy 
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 
d)protokoły odbioru robót 
e)protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru 
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f)korespondencję na budowie 

6.5.4.Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru dokonuje wykonawca w obecności IN po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie 
obmierzanych robót. 
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu- przed ich 
zakryciem. 
Przedmiar robót powinien zawierać zastawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich 
robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy 
opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 
zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe 
odpowiadające robotom podstawowym. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [ m]. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [ m³ ], 
powierzchnie w [ m² ], a sprzęt i urządzenie w [ szt ]. Obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Ilości, które 
mają być obmierzone wagowo, będą określone w kilogramach lub tonach. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru ważne świadectwa. 

7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 

Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki 
obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

8.  Odbiór robót budowlanych 
8.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 
a) odbiór częściowy 
b) odbiór etapowy 
c) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
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d) odbiór końcowy 
e) odbiór po okresie rękojmi 
f) odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
Ponadto występuje: 
f) odbiór przewodów kominowych 
g) odbiór instalacji i urządzeń technicznych 

8.2.Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. W odbiorach częściowych 
uczestniczy kierownik budowy (robót) oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Każdy odbiór częściowy zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokołem zaakceptowanym przez 
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobę upoważnioną pisemnie przez Inwestora. Do każdego odbioru 
cząstkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty. Zamawiający nie może odmówić dokonania 
odbioru robót.  
Zgłoszenia gotowości do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robót).  
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót stanowiących z reguły całość techniczną 

8.3.Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu 
lub zanikających. 

8.4.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych. 

8.5.Odbiór po okresie rękojmii 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór „po okresie rękojmi” 

8.6.Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem ewentualnych wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przy odbiorze „po okresie rękojmi” lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych. 

8.7.Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 

Po zakończeniu robót związanych z budową i remontem przewodów kominowych wykonawca winien uzyskać protokół 
kominiarski z pozytywnym wynikiem. 
 
 
 

8.8.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji 
robót, które umożliwią przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji 
robót, które umożliwią przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany będzie przygotować odpowiednie dokumenty: 
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-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy, 
-dziennik budowy 
-odbiór przewodów kominowych 
-odbiór instalacji odgromowej 
-dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów tylko dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
-wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

9. Rozliczenie robót 
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Dokumentacja projektowa 

10.1.1.Jednostka projektowania: 

Biuro Usług Technicznych 
„Marel - Projekt” s.c. 
ul. Traugutta 54/12 
26-600 Radom, tel/fax . 48-362-35-35 

10.1.2. Specyfikację techniczną opracował: 

- mgr inż. Wanda Grigorian 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

10.2.1. Podstawowe akty prawne 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( Dz.U. nr 89 poz. 414 ) z późniejszymi zmianami 
-Ustawa z dnia 14.11.2003 r o zmianie ustawy o drogach publicznych. 
-Ustawa z dnia 16.04.2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004roku, nr92, poz.881) 

10.2.2.Przepisy i normy dotyczące ustalenia ogólnych wymagań odnośnie wykonywanych robót 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego ( 
Dz.U. nr 202 poz. 2072 ) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 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 dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym ( Dz. U. nr 130 poz. 1389 ) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 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 dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu.( Dz. U. nr 130 poz.1387 ) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 poz. 
953 z późniejszymi zmianami) kontroli 

10.2.3.Szczegółowe przepisy,  

Polskie Normy i Aprobaty Techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są 
podane w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE 
POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Wznoszenie ogrodzeń [CPV 45223210-1] 

1. 1. Wstęp. 

1.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodzenia 

panelowego. 

1.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

systemowego ogrodzenia i montaż bramek . 

2.1.4. Określenia podstawowe 

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

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.2. Materiały. 

2.1. Panel ogrodzeniowy wysokości 270 cm z demontażu.  

2.2. Brama samonośna, zamontowaną na fundamencie bez dodatkowych elementów 

podporowych. przystosowana do automatyzacji ze słupami, kompletem elementów jezdnych, 

zamkiem, zestawem montażowym (śruby, kotwy). 

Elementy składowe bramy: skrzydło w konstrukcji zamkniętej. 

Wypełnienie skrzydła: panele 3D, drut 5mm, prześwit ok.12 cm. 

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe + malowanie proszkowe. 

Podwalina bramy i stopy fundamentowe pod słupki wylewane z betonu B-20. 

Wymiary bramy: 9000mm x 2700mm (szer. x wys.) – 1szt. 

Projektowana brama została przedstawiona na rys. nr A2. 

Zestaw do automatyzacji bramy przemysłowej przesuwanej samonośnej 

Elektromechaniczny (przemysłowy) „poziomy” samohamowny siłownik do bram 

przesuwnych o maksymalnym ciężarze do 3500 kg, moc 0,55 KM, trójfazowy. 

Napęd z wbudowanym sprzęgłem mechanicznym i wyłącznikiem krańcowym oraz 

urządzeniami zabezpieczającymi, centralą sterowniczą oraz systemem zdalnego sterowania 
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z anteną zwiększającą zasięg działania i 40 pilotami. 

Moment napędowy: 190 Nm. 

Stopień zabezpieczenia IP 44. 

Prędkość przesuwu 10m/min, 

Temperatura pracy od -20 do +50st.C. 

Intensywność pracy 200 cykli /dzień 

Listwa zębata montowana na bramie w układzie poziomym (zęby z boku). 

Napęd wyposażony w następujący pakiet bezpieczeństwa: 

- dwa rzędy fotobarier 

- czołowa, mechaniczna listwa bezpieczeństwa z mostem radiowym. 

- lampa ostrzegawcza 

3. Sprzęt 

Montaż elementów ręczny. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Montaż ogrodzenia z punktowym betonowaniem słupków.  

Zamawiając ogrodzenie w standardowej wersji do zabetonowania otrzymujemy słupki o ok. 700mm dłuższe (zalecana 

głębokość betonowania).  

- wykopać dołki o wymiarach ~500x500x1000mm (dł. x szer. x głęb.),  

- umiejscowić w wykopach słupki zachowując rozstaw osiowy,  

- zabetonować słupki zwracając uwagę na zachowanie pionów słupka, jednakową wysokość, oraz rozstaw osiowy,  

podeprzeć zabetonowane słupki i pozostawić do czasu aż beton zwiąże,  

Kiedy beton uzyska zakładaną sztywność przystąpić do montażu paneli.  

Pomiędzy słupkami mocujemy panele za pomocą obejm systemowych (ilość obejm uzależniona od wysokości panela), 

pamiętać aby zastosować odpowiednią ilość nakrętek zrywalnych zapobiegających ewentualnemu demontażowi ogrodzenia 

przez osoby trzecie.  

5.2. Montaż bram i furtek:  

Sprawdzić poprawność wykonania wykopów.  

Ustawić słupy w uprzednio przygotowanych wykopach, brama w pozycji zamkniętej.  

Dokonać korekty pionów i poziomów w ustawieniu słupów.  

Zamontować stopki oporowe 

Podeprzeć montowany wyrób i dokonać betonowania słupów.  

Pozostawić podparte wyroby do momentu całkowitego zastygnięcia betonu. 
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6. Kontrola jakości . 

Sprawdzenie zgodności z SST. 

Wizualne sprawdzenie powłok antykorozyjnych, oraz zgodności z certyfikatami. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest mb ogrodzenia. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, 

a wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość mb wykonanego ogrodzenia. 

1.10. Przepisy związane 

� PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

� PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

� PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 

� PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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2. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg [CPV 45342000-6] 

2.1.Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest budowa dojazdu  „Sprężarkownia  ZUOK” – „Składowisko” wraz z niezbędną 
infrastrukturą, dla zakładu  utylizacji odpadów komunalnych PPUH „RADKOM”.  
Dojazd połączy istniejące drogi na terenie „Sprężarkowni” z istniejącą drogą tymczasową przebiegającą w sąsiedztwie 
zakładu na działce o nr ewid W zakres robót wchodzą również roboty ziemne i roboty rozbiórkowe.   

 
2.2.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami 
Inspektora Nadzoru (IN). 

2.3.Roboty ziemne i przygotowawcze. 

2.3.1.Tyczenie  

W zakres robót wchodzą: 

a) wytyczenie i zastabilizowanie punktów głównych oraz uzupełnienie w miarę potrzeb pomiarów dodatkowymi punktami 
, 

b) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

c) wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót , 

d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i 
ewentualne odtworzenie. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki bet. 
albo rury metalowe o dł. około 0,5m.  

 

2.3.2.Roboty ziemne. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy 
wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego  z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod fachowym 
nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót. 

Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które 
podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawa o Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz.U. 30/89 i 15/91).  

Grunt w wykopach należy  zagęścić dla uzyskania nst. wskaźników 

                  dla nawierzchni drogi i zjazdu: 

       -minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia 

                       -górna warstwa grub. 20cm  Is >= 1.0           

                       -na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni    

                                                         terenu  Is >= 1.0 

       -minimalna wartość wtórnego modułu odkształcenia 

                       -górna warstwa grub. 20cm  E2 >= 120MPa           

                       -na głębokości od 20 do 120cm od powierzchni    

                                                         terenu  E2 >=  60MPa 
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2.4.Materiały i wykonanie robót. 

 

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawi IN źródło ich 
pochodzenia , świadectwa badań, atesty, dodatkowo- na żądanie – próbki do badań laboratoryjnych. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4.1. Przygotowanie podłoża 
 

Podłoże pod drogi i miejsca postojowe powinno być oczyszczone z humusu, ze wszystkich zanieczyszczeń,  

2.4.2.Nawierzchnie utwardzone. 

          Do wykonania nawierzchni drogi wewnętrznej należy zastosować kostkę betonową wibroprasowana o grubości 10 cm.  

          Kostka  powinna być wyprodukowana ze zwartą strukturą, wolną od rys, z gładkimi powierzchniami bocznymi. 

Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą: 

- dla długości i szerokości + 3mm 
- dla wysokości                  + 5mm 

 

Wytrzymałość na ścieranie określona na 5 kostkach wg metody podanej w normie Nr 18 501 DIN powinna wynosić 
średnio 60 MPa , a żaden z pojedynczych wyników nie może być mniejszy niż 50 Map. 

Nasiąkliwość kostki powinna być nie większa niż 5%. 

Piasek na podsypkę i wypełnienie spoin powinien odpowiadać normie  PN-79/B-06711. Zawartość gliny < 5%. 

Pozostała nawierzchnia z płyt drogowych z wysokiej klasy betonu B30 (C25/30), podwójnie zbrojonych drutem  fi 8 oraz 

fi 12, wykonanych według normy PN EN 13369:2005. Produkowane płyty drogowe służą idealnie do utwardzania 

placów,parkingów oraz budowy dróg dojazdowych czy tymczasowych. Należy zastosować płyty drogowe 300x100x15 

cm. 

2.4.3. Podbudowa z tłucznia. 

 
Podbudowa z tłucznia kamiennego to część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej warstwy nośnej z 

tłucznia i klińca kamiennego.  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 , są: 

-      kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 

-      woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

 Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 : 

-      tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 

-      kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 

-      kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

 Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-
S-96023. 

 Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 , określonymi dla: 
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-      klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej, 

 Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2. 

 

 Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 

 
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112  

 lp. 
Właściwości Klasa II Klasa III 

Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-
42: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie 
więcej niż: 

    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 

stosunku 
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej niż:   

  
  
 
 
35 
40 
  
30 

  
  
 
 
50 
50 
  
35 

Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie więcej 
niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

  
 
2,0 
 
3,0 

  
 
3,0 
 
5,0 

Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19, % 
ubytku masy, nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

  
  

4,0 
 
5,0 

  
  
10,0 
 
10,0 

Odporność na działanie mrozu według 
zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19  i PN-
B-11112 , % ubytku masy, nie więcej niż: 

- w klińcu 
- w tłuczniu 

  
 
 
 
 30 
nie bada się 

  
 
 
 
  nie bada się 
nie bada się 

  
  
 
 
 Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112  

lp. 

  
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwowa lub 
podbudowa zasadnicza 

Uziarnienie, wg PN-B-06714-15  
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych 

na mokro, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 

  
  
  
3 
4 

b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

  
  
75 

c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

  
15 
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d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

  
15 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 , 
% m/m, nie więcej niż: 

- w tłuczniu i w klińcu 

  
  
0,2 

Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % 
m/m, nie więcej niż: 

- w tłuczniu 
- w klińcu 

  
  
40 
nie bada się 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy 
wg PN-B-06714-26: 

- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza  niż: 

  
  
  
wzorcowa 

 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, 

bez specjalnych wymagań. 
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy 

odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

    

15

85

15
D

d
≤

 
gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 
                    odsączającej, 
      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. Minimalna grubość warstwy podbudowy 

z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna 
grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy 
wykonywać w dwóch warstwach. 

 Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo 
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu 
osiągnęła grubość projektowaną. 

 Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi 
jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

 W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy 
rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca 
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym 
co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy 
kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie 
kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 

 Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

 Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

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 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 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. 
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 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w tablicach 1 i 2 niniejszych 
ST. 

Badania w czasie robót  

Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

    Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 
badań na 

dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna po- 
wierzchnia 

podbu- 
dowy na jedno 
badanie (m2) 

1 
2 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie 
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie 

  

2 

  

600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy każdej zmianie źródła 

pobierania materiałów 

  

 Badania właściwości kruszywa 

 Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

 Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w tab.1 i 2 powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany 
źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez 
Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera. 

  
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego 

p. 
Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość 

pomiarów 
Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
Równość podłużna w sposób ciągły planografem 

albo co 20 m łatą na każdym pasie 
ruchu 

Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach 
Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
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 

Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 
m2 

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

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

 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

• Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5 %. 

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

•  Ukształtowanie osi w planie 
 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla autostrad 
i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

• Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 

• Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02. 
 Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5. 
  

Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 

  
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o 
średnicy 30 cm   (MPa) 

  
Pierwotny M

I
E  Wtórny M

II
E  

Ruch lekki 
 

100 
 

140 
 

  
  
 Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być większy 
od 50 MPa. 

 Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia M
II
E do 

pierwotnego modułu odkształcenia M
I
E jest nie większy od 2,2. 

I
E

II
E

M

M

≤    2,2  
 

2.4.4.   Warstwy odcinająca i wzmacniająca z gruntu stab. cementem o  Rm=1.5MPa powinny być wykonane wg BN-
68/8933-08. 

   Po wykonaniu warstw z gruntów stabilizowanych spoiwem nie należy dopuszczać po nich ruchu żadnych pojazdów i 
maszyn w okresie 7 dni po wykonaniu. 

2.4.5.Krawężniki 

 

Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom  BN-80/67775-03/01, 
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 BN-80/6775-03,04. Powinny być wyprodukowane z betonu klasy co najmniej B 25 , a ich nasiąkliwość nie powinna być 
większa niż 5%. 

 

Nośność krawężnika nie powinna być mniejsza niż 31,6kN, a odporność na działanie mrozu powinna spełniać warunki 
normy PN-88/b-06250. 

 

Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu .Krawędzie elementów powinny być proste i 
równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w normie BN- 80/6775-03.01. 

Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości 

- dla długości + 8mm 
-  dla wysokości i szerokości + 3mm                

 

Beton na ławę fundamentową pod krawężnik powinien być klasy B15 , zaprojektowany i wykonany zgodnie z 
wymaganiami normy                                                                                        PN-88/B-06250.  

Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania normy                              PN-86/B-06712. 

Cement do betonu powinno spełniać wymagania normy                                PN-88/B-30000. 

Piasek do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy                 PN-79/B-0673108. 

Woda do betonu powinno spełniać wymagania normy Pn-88/B-32250 i nie powinna pochodzić ze źródeł wątpliwych. 
Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań. 

5.Sprzęt. 

 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien gwarantować ( pod względem rodzajów,  ilości  i jakości) uzyskanie 
wymaganej jakości oraz terminowości  robót. 

 

6.Transport. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
przewożonych materiałów i wykonywanych robót. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

7.Kontrola jakości robót 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego programu zapewnienia 

jakości , w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące prawidłowe wykonanie robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien zapewnić 
odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 
8.Obmiar robót. 
 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie 

ofertowym. 

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecności IN po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i 
zakresie obmierzanych robót. 

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu- 

przed ich zakryciem. 
 
 
9.Odbiór robót. 

 
Roboty podlegają nst. etapom odbioru: 

 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór ostateczny 
- odbiór pogwarancyjny 
 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w obecności IN w 
miejscach przez niego wskazanych. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. 

 
Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym sprzętem , na 

próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do 
laboratorium IN. 

Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem wniosków, od czasu 
przekazania próbki lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiającego wg przyjętych norm i ustaleń. 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 

 
10.Podstawa płatności. 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji ślepego kosztorysu. 

. 
 

3.Uwagi końcowe 
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Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego muszą odpowiadać: 
� warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – budownictwo ogólne 
� warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ” jednoznacznie określają sposób i jakość 

wykonania poszczególnych robót , zastosowanych do nich materiałów oraz odbiorów częściowych i końcowego. 
� wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów poszczególnych materiałów 

budowlanych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPRACOWANIE:  
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