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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Dokumentacji projektowej pod tytułem:  

UTWARDZENIE TERENU NA DZIAŁCE NR EWID. 70 W M. WOJCIECHÓW 
Gmina Jastrzębia, powiat radomski 

 
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 
 
1. Roboty pomiarowe. 
 
  W ramach robót pomiarowych Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia punktów 
głównych osi drogi, wszystkich punktów charakterystycznych, wykonanie pomiarów kontrolnych oraz 
przeniesienia kolidujących punktów osnowy geodezyjnej poziomej.  
Zakres robót pomiarowych obejmuje: 
– wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

(reperów roboczych założonych w terenie dowiązanych do reperów państwowych i reperów 
określonych dokumentacji projektowej dla potrzeb niniejszego zadania), 

– wykonanie pomiarów sprawdzających istniejącego terenu i nawierzchni, 
– uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
– wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych, 
– zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
– przeniesienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysokościowym. 
– wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej 

wraz z 1 egzemplarzem w wersji elektronicznej  
– wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej 

realizacji robót. 
Materiały do utrwalenia punktów geodezyjnych, sprzęt pomiarowy, sposób wykonania robót, 

kontrola jakości i odbiór robót - zgodnie z OST BZDBDiM D - 01.01.01   
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  
Punkty państwowej osnowy geodezyjnej oraz repery potrzebne do lokalizacji współrzędnych 

punktów głównych trasy Wykonawca uzyska własnym staraniem. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania robót.  
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 
Roboty pomiarowe należy wykonać zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST) BZDBDiM 

D.01.01.01 „Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych”. 
 

UWAGA : szczególną uwagę należy zwrócić podczas prowadzenia robót na zachowanie w stanie 
nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 i 15/91). 
 
Jednostką obmiarową odtworzenia trasy jest 1km – kilometr, parkingu i powierzchni utwardzonych 
1ha – hektar, a przeniesienia punktu osnowy geodezyjnej jest 1 sztuka 
 
2. Roboty rozbiórkowe. 
 

 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów. Roboty 
rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z OST BZDBDiM D-01.02.04 „Rozbiórka elementów dróg, 
ogrodzeń i przepustów” 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

− warstw nawierzchni, podbudowy 

− krawężników, obrzeży i oporników, 

− ścieków, 

−  chodników, 

− ogrodzeń, 

− barier i poręczy, 
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− znaków drogowych, 

− przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp. 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

− spycharki, 

− ładowarki, 

− żurawie samochodowe, 

− samochody ciężarowe, 

− zrywarki, 

− młoty pneumatyczne, 

− piły mechaniczne, 

− frezarki nawierzchni, 

− koparki. 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu 
budowy wszystkich elementów, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez 
Inżyniera. 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony 
przewidziany odzysk materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub 
przez Inżyniera. 
 W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić 
warunki określone w OST BZDBDiM D-05.03.11 „Recykling”. 
 W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać: 

− odkopania przepustu, 

− ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m, 

− rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. 
przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 

− demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, 
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego 
rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich 
wykorzystania, 

− oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, 
kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 

 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inżyniera. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 
z terenu budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w 
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w OST BZDBDiM D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 

− dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 

− dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m 
(metr), 

− dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 

− dla przepustów i ich elementów 
 a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny), 
 b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr). 
 
 
 
 



 3 

II. Roboty ziemne. 
 
1.  Roboty ziemne - wykopy. 
 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z OST BZDBDiM D. 02.00.01 „ Roboty ziemne – 
wymagania ogólne”. 
Wykopy dotyczą: 

− korytowania pod konstrukcję zjazdów publicznych 

− wykopy pod ławy krawężnika  

− ręczne wykopy pod zakładane rury ochronne i rezerwowe 
 

Nadmiar urobku należy wywieźć poza teren budowy na odległość do 5km w miejsce wskazane 
przez Inwestora. Wykopy należy wykonać zgodnie z OST BZDBDiM D.02.01.01. - „ Wykonanie 
wykopów w gruntach nieskalistych”. Roboty związane z wykonaniem wykopów obejmują: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- wykonanie wykopu z wywiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 10km w miejsce wskazane 

przez Inwestora 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, wstępne profilowanie dna wykopu,  
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
- zagęszczenie powierzchni wykopu,  
- rozplantowanie urobku na odkładzie  
- rekultywację terenu.  
 

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów, należy 
dokładnie zlokalizować występujące kolizje z uzbrojeniem, wykonać odkrywki , zabezpieczyć je. 
Roboty należy wykonać pod bezpośrednim nadzorem właścicieli uzbrojenia. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m

3
. 

 

2.  Roboty ziemne - nasypy. 
 

 Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 
określone w OST BZDBDiM D - 02.03.01 „Wykonanie nasypów” oraz OST BZDBDiM D. 02.00.01 „ 
Roboty ziemne – wymagania ogólne”. 
 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 
nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy 
poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty 
niespoiste w górne warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego (o współczynniku K10 ≤ 10
-5

 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest 
budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 
Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a 
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej 
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie 
tworzącym nasyp. 

f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów 

niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 × 10 
–5 

m/s i wskaźniku 

różnoziarnistości U ≥ 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, 
Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację 
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cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie 
warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej 
na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy 
nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z 
gruntu przepuszczalnego. 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, 
należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy 

popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d). 
i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 

Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 

 
Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z 

jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie 
przepustów z innych poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w 
poprzek uformowanego nasypu. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 
e) odwodnienie nasypu 

 
Nasypy należy wykonać zgodnie z OST BZDBDiM D-02.03.01. „Wykonanie nasypów”. 

 
Jednostką obmiarową jest 1m

3
 wykonanego nasypu z gruntu dowiezionego

 

 

III. Podbudowa.  
 
1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
 
 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obejmuje 
profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża gruntowego na głębokość do 5cm. 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania 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. 

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
   Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy wykonać 
zgodnie z OST BZDBDiM D-04.01.01.  „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” 
 
Jednostką obmiarową jest 1m

2
. 

 

2. Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego. 
 

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

– z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm pod konstrukcję ław krawężnika,  
Mieszanka powinna odpowiadać wymaganiom WT-4 2010 Wymagania Techniczne 
„Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych”. 
 

Zakres robót obejmuje: 
- prace pomiarowe,  
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,  



 5 

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej,  
- utrzymanie warstwy. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną BZDBDiM D.04.02.01 
„Warstwy odsączające i odcinające” 

 
Jednostką obmiarową jest 1m

2
. 

 
3. Warstwy podłoża ulepszonego z CBGM z wytwórni. 
 
 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża i podbudowy z CBGM obejmuje wykonanie warstw: 

− ulepszonego podłoża CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 20cm pod konstrukcję jezdni zjazdów  
 Mieszanki CBGM powinny odpowiadać wymaganiom WT-5 2010r. Wymagania Techniczne 
„Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych”. 

Zakres i wykonanie robót powinny być zgodne z określonymi w OST BZDBDiM D-04.05.01. 
„Podbudowa  i  ulepszone  podłoże  z  gruntu  lub  kruszywa   stabilizowanego   cementem” oraz OST 
BZDBDiM D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2. 
 

4. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
    Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje wykonanie 
podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 

– 0/63,0mm gr. 20cm pod konstrukcję jezdni zjazdów publicznych, utwardzenia terenu 
 

Podbudowa powinna odpowiadać wymaganiom OST BZDBDiM D-04.04.00 „Podbudowa  z  
kruszyw. Wymagania  ogólne” oraz  OST BZDBDiM D-04.04.02 „Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  
stabilizowanego  mechanicznie” 
Prace związane z wykonaniem podbudowy obejmują : 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- 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. 
 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg WT-4 2010 powinna mieścić się w granicach 
określonych krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia według norm określonych w WT-4 2010. 

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 31,5mm i 63,0mm dla wyszczególnionych 
odcinków podbudów. Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w WT-4 2010. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
b) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  
c) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  
d) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 

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

Warunki wykonania podbudowy określa OST BZDBDiM D-04.04.02 „Podbudowa  z  kruszywa  
łamanego  stabilizowanego  mechanicznie”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m

2
. 
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IV. Krawężniki. 

 
1. Krawężniki betonowe. 
 

Krawężniki betonowe wibroprasowane wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15 należy 
wykonać zgodnie z OST BZDBDiM D - 08.01.01 „Krawężniki betonowe” 

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) rysunek zastosowanego krawężnika 15x30x100cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 

 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 

krawężnik
a 

krawężnik
a 

l b h c d r 

U a 100 20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

 
D 

 
b 

 
100 

15 
12 
10 

20 
25 
25 

 
- 

 
- 

 
1,0 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

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

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 OST, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
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Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1cm. 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 50 m bitumiczną masą zalewową nad 
szczeliną dylatacyjną ławy. 

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. 
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. 

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. 

 

Ustawienie krawężników betonowych winno spełniać wymagania ogólnej specyfikacji 
technicznej BZDBDiM  D - 08.01.01 „Krawężniki betonowe” 
 
Jednostką obmiarową jest 1m ustawionego krawężnika. 
 

V. Nawierzchnia. 
 

1. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej. 
 
 Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm należy wykonać zgodnie z OST BZDBDiM D – 05.03.23a  „Nawierzchnia  z 
betonowej  kostki brukowej  dla  dróg  i  ulic  oraz  placów  i  chodników”. 
 Zaprojektowano nawierzchnię z kostki fazowej gr. 8cm, koloru szarego, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem – nawierzchnia jezdni zjazdów i 
utwardzenia placu. 



 8 

 
Zakres robót obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• wykonanie podsypki, 

• ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

• ułożenie i ubicie kostek, 

• wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

• pielęgnację nawierzchni, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

• odwiezienie sprzętu. 
 
Wymagania dotyczące kostek przedstawiono w tablicy nr 1. 
 
 Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do 

stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w 
warunkach mrozu  

Lp. Cecha 
Załącznik 
normy 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary   

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

C Długość   
szerokość   
grubość 
± 2 ± 2 ± 3 
± 3 ± 3 ± 4 

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

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

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                      wklęsłość 
 
 
 
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

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

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

2.2 Wytrzymałość na 
rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

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

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzyma-łość) 

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

2.4 Odporność na ścieranie 
(wg klasy 3  

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

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

Böhmego, 
wg zał. H mormy – badanie 
alternatywne 

   ≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2  

2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

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

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

 
 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys 
i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 
 
 
 
 
3.3 

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

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

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

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

 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 

cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub UST. 

Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne 
z wymaganiami zawartymi w OST BZDBDiM D-08.01.01a, 08.01.02 a , D-08.03.01  i D-08.05.00. 
 Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z 
kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub UST. 
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie 
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

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

− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 
m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
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Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papą itp.). 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 
brukarze. 
 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, 
tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez 
dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi 
być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawężników. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 
3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, 
wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta 
prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania UST, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania UST, jeśli nawierzchnia jest na podsypce 

cementowo-piaskowej. 
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 
sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający 
jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i 
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem 
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zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie 
wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
 Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem 
nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

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

o
C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 

nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m

2 
kompletnego wykonania nawierzchni z kostki brukowej. 

 
VI.   Roboty towarzyszące i wykończeniowe. 
 
1. Regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego. 
  
 Regulację pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego należy wykonać zgodnie z OST 
BZDBDiM D-03.02.01a.  
 Wykonawca przystępujący do wykonania regulacji, powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

− piły tarczowej, 

− młotków, łomów, 

− sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata,  itp.). 
Wykonanie regulacji pionowej obejmuje: 
1.  Roboty przygotowawcze 

− odkrycie oraz rozebranie istniejącej pokrywy, wpustu lub skrzynki zasuwy gazowej lub 
wodociągowej 

− ustalenie nowej wysokości  
2.  Roboty budowlane 

− zagęszczenie podłoża wokół urządzenia 

− ułożenie cegieł klinkierowych lub specjalnych pierścieni odciążających 

− ułożenie pokrywy, wpustu lub skrzynki zasuwy gazowej lub wodociągowej 
Wykonanie regulacji obejmuje: 
1. Zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, skrzynki ) urządzenia podziemnego, 
2. Rozebranie nawierzchni wokół studzienki (jeżeli nie została rozebrana wcześniej): 

− ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w 
przypadku nawierzchni typu kostkowego), 

3. Rozebranie górnej części tj. korpusu włazu lub skrzynki 
4. Zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub 

miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych 
robót, 

5. Sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady 
wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków, natomiast w przypadku skrzynek 
ulicznych sprawdzenie stanu trzpienia zasuwy, 

6. Ponownego montażu ustawionego na odpowiednią wysokość korpusu włazu, wpustu lub skrzynki 
7. Osadzenie przykrycia studzienki, kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych 

materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową. 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

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

− sprawdzić cechy zewnętrzne  gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 
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− wygląd zewnętrzny wykonanej regulacji w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia 
nawierzchni typu kostkowego, 

− poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i 
umożliwiającego spływ powierzchniowy wód. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty rozbiórkowe, 

− podłoże pod regulację 
 
Jednostki obmiarowe: 
- dla skrzynek zasuw wodociągowych – 1szt. 
- dla skrzynek zasuw gazowych – 1szt. 
- dla studni kanalizacji sanitarnej wraz z założeniem pierścienia odciążającego – 1.szt 
- dla studni kanalizacji deszczowej wraz z założeniem pierścienia odciążającego – 1.szt 
- dla studni kanalizacji sanitarnej bez pierścienia – 1.szt 
- dla studni kanalizacji deszczowej bez pierścienia – 1.szt 
- dla studni kanalizacji telefonicznej – 1.szt 
 
2. Zabezpieczenie kabli energetycznych rurą ochronną, założenie rur rezerwowych SRS 110. 
  

Zabezpieczenie kabla energetycznego należy wykonać zgodnie z OST GDDKiA D - 01.03.02 
„Przebudowa kablowych linii energetycznych przy przebudowie i budowie dróg”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, OST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

Do zabezpieczenia kabla energetycznego należy użyć rury ochronnej AROT A110PS. 
Głębokość ułożenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odzieży nie powinna być 

mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyżowania kabla z innymi urządzeniami podziemnymi dopuszcza 
się zmniejszenie tej odległości do 0,5 m. 

Zakres robót obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, 

− odkopanie ręczne kabla 

− zabezpieczenie kabla rurą ochronną D=110mm i ułożenie rury rezerwowej SRS 110 

− zasypanie wykopu 

− wykonanie inwentaryzacji urządzeń energetycznych (rury ochronnej). 
 
UWAGA: 
 Wszelkie roboty związane z zabezpieczeniem kabla należy wykonywać pod nadzorem technicznym 
gestora sieci. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m zabezpieczenia kabla energetycznego 
 
3. Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurą ochronną AROT A120PS. 
 

Zabezpieczenie kabli telefonicznych należy wykonać zgodnie z OST GDDKiA D - 01.03.02 
„Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg”. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Głębokość ułożenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odzieży nie powinna być 
mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyżowania kabla z innymi urządzeniami podziemnymi dopuszcza 
się zmniejszenie tej odległości do 0,5 m. 
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Zakres robót obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, 

− odkopanie ręczne kabla 

− zabezpieczenie kabla rurą ochronną 

− zasypanie wykopu 

− wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych (rury ochronnej). 
 
UWAGA: 
 Wszelkie roboty związane z zabezpieczeniem kabla należy wykonywać pod nadzorem technicznym 
gestora sieci. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m ułożonej rury ochronnej 
 
VII.   Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 
 
1. Oznakowanie robót , oznakowanie pionowe i poziome - wymagania dla znaków. 
 

Oznakowanie robót powinno być zgodne z OST BZDBDiM D-07.01.01 „Oznakowanie 
poziome” OST BZDBDiM D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe” oraz Dz. Ustaw nr 220 poz.2181 
zdn.23.12.2003 roku wraz załącznikiem nr 1 - 4 do Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.03.12.2003 roku. 

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania: odcinka robót, zmian organizacji ruchu na 
czas robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na obszarze wykonywanego 
oznakowania. 
 Oznakowanie robót powinno być zgodne ze specyfikacją OST BZDBDiM D.07.01.01. oraz : 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31.07.2003r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

 
Oznakowanie pionowe i poziome należy umieszczać zgodnie z powyższymi specyfikacjami, Dz. 

U. nr 220 z dnia. 23 grudnia 2003r. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” 
oraz zatwierdzonym projektem stałej i czasowej organizacji ruchu. 

Oznakowanie poziome należy wykonać grubowarstwowo z mas termoplastycznych do nakładnia 
śr gr. 3mm. 

 
 

Jednostki obmiarowe: 
- dla tarcz znaków, słupków – 1szt. 
- dla wygrodzeń ochronnych – 1m 
- dla oznakowania poziomego – 1m2 

 

VIII.  Kontrola jakości, przedmiary, odbiory. 
 
1. Kontrola jakości robót. 
 
 a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez własne laboratorium pełnego zakresu 
badań przewidzianych w w/w normach. Badania obejmują cały proces budowy i powinny być 
wykonane z częstotliwością określoną w ww. normach i gwarantującą zachowanie jakości robót oraz 
gdy zażąda tego Inspektor Nadzoru. Niezależnie od ww. badań roboty kontrolowane będą przez 
laboratorium Zamawiającego. 
b) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na terenie budowy wyposażenia pozwalającego na 
kontrolowanie wykonywanych robót – wykonywanie pomiarów kontrolnych (niwelator, termometr, łata 
itp.) 

c)  W ramach pomiarów kontrolnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez uprawnionego 
geodetę niwelacji: podłoża (koryta), warstw podbudowy, warstwy jezdnej. Niezależnie od w/w 
pomiarów roboty kontrolowane będą przez geodetę Zamawiającego. 
d) Dokumentacja wyników pomiarów i badań: 
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Wszystkie wyniki badań i pomiarów muszą być opracowane w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego robót. Należy je sporządzać w 
dwóch egzemplarzach - oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy. 
 
2. Obmiar robót. 
 
 Jednostki obmiarowe asortymentu robót określone są w kosztorysie robót. Obmiar robót 
polega na określeniu faktycznego zakresu wykonywanych robót. Obmiar robót obejmuje roboty 
określone w umowie oraz nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. Zakres robót nieprzewidzianych podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 
 
3. Odbiory robót. 
 
 Podstawą oceny jakości i zgodności robót z umową będą badania i pomiary prowadzone w 
czasie realizacji obiektu jak i po zakończeniu robót oraz oględziny wizualne dokonane podczas 
odbioru przez Inspektora Nadzoru. 
 Odbiory robót - elementów będą przeprowadzone po dokonaniu i przedłożeniu przez 
Wykonawcę badań, atestów oraz pomiarów kontrolnych określonych w ww. normach i OST.      
 
                          

Opracował:  


