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1. Charakterystyka przedsięwzięcia 
Wykonaniu modernizacji istniejącego przyszkolnego boiska sportowego wraz z wykonaniem 
piłkochwytów, utwardzeniem nawierzchni działki na powierzchni dojść do budynku szkoły i placu 
zabaw z kostki betonowej, wymiany istniejących nawierzchni  utwardzonych z kostki betonowej, 
remontu i wymiany ogrodzenia terenu szkolnego wraz z bramą wjazdową i furtką, na działkach 
677/5, 678/6, 656/1, w miejscowości Brzegi, 
 
1.1 Lokalizacja, dane techniczne i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
Wykonaniu modernizacji istniejącego boiska przyszkolnego w zakresie wykonaniu bezpiecznej 
nawierzchni poliuretanowej na istniejącej asfaltowej (urazogennej) nawierzchni przyszkolnego boiska 
sportowego wraz z wykonaniem piłkochwytów ze wszystkich stron boiska sportowego w miejscowości 
Brzegi na działkach ewid. nr 656/1, 677/5, 678/6. 
 
W skład boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 16,0x24,0m wchodzić będą boiska do następujących gier 
zespołowych: 
- boisko do piłki ręcznej, 
- boisko do koszykówki , 
- boisko do siatkówki , 
W zakresie nawierzchni wielofunkcyjnej zakłada się do wykonania następujące warstwy: 
- Wykonanie podkładowej warstwy przepuszczalnej, stabilizacyjnej, elastycznej ET gr. 35mm pod 
nawierzchnię poliuretanową z wyrównaniem nierówności o wymiarach 12,0m x 24,00m. Warstwa 
podkładowa wykonana na istniejącej i zagruntowanej nawierzchni asfaltowej istniejącego boiska 
sportowego. 
- Bezspoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubość całkowita nawierzchni 13mm.  
Warstwa użytkowa grubości 13 mm - układana maszynowo metodą rozkładania granulatu  EPDM frakcji 1 
- 4mm z produkcji  pierwotnej  (barwiony w masie)  oraz kleju poliuretanowego. 
Na nawierzchnie nanoszone będą linie boisk specjalistyczną farba poliuretanowa. 
Kolorystyka boiska ceglasto-zielona, linie różnokolorowe - zgodnie z projektem. 
Szerokość linii 5cm. Linie wykonane wg zaleceń producenta nawierzchni. 
 
W ramach zadania planuje się także wykonanie ogrodzenia terenu boiska w formie piłkochwytów o 
wysokości 6,0m z siatki polietylenowej lub polipropylenowej o oczku 80x80mm o gr. 5,0mm o wysokości 
6,0m na słupach z profili stalowych zamkniętych 80x80mm ocynkowanych i malowanych proszkowo o 
wysokości 6,0m w rozstawie od 4,0 do 5,0m osadzonych w betonowych stopach fundamentowych o 
wymiarach 40x40x120cm. 
 
Wyposażenie boiska stanowić będą: 
- Bramki do piłki ręcznej 3,0x2,0m, profil aluminiowy 120/100 mm, z łukami składanymi, mocowane w 
tulejach osadzonych w podłożu (tuleje i dekle w komplecie), haki mocujące siatkę z metalu, bramka musi 
posiadać certyfikat bezpieczeństwa "B" 
- Siatka do bramek do piłki ręcznej, turniejowa 3x2m, grubość splotu 3,5-4mm - 2szt., 
- Dekle umożliwiające zaślepienie otworu po demontażu bramek - 4 szt. 
- Słupki do siatkówki z regulacją wysokości - aluminiowe z mechanizmem naciągowym, mocowane w 
tulejach osadzonych w podbudowie ( tuleje i dekle maskujące - 4szt.), słupek musi posiadać certyfikat 
bezpieczeństwa "B" - 2 szt. 
- Siatka do siatkówki wzmocnionej taśmą z antenkami - 1szt., 
- Konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, wysięg 2,20m, do tablicy 105x180cm, cynkowana ogniowo, 
mocowana w tulejach, tuleje, dekle maskujące - szt. 2 , 
- Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260cm - szt. 2 
- Tablica do koszykówki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej 
cynkowanej ogniowo - szt. 2 
- Obręcz do koszykówki cynkowana ogniowo, 16 uchwytów mocujących siatkę łańcuchową - szt. 2 
- Siatka do obręczy cynkowanej, 8 punktów mocowania, cynkowana - szt. 2, 
 
Zakres robót obejmuje również: 
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- wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu kostką betonowa gr. 6,0cm na podbudowie z kruszywa 
kamiennego gr. 30cm z ograniczeniem obrzeżem betonowych 30x8cm na ławie betonowej na powierzchni 
dojść do budynku szkoły podstawowej, 
- wykonanie wymiany istniejącego ogrodzenia terenu szkolnego z istniejącej siatki stalowej plecionej oraz 
wymianę ogrodzenia frontowego terenu szkolnego żerdzi drewnianych na siatkę zgrzewaną panelową o 
wysokości 1,50m ze słupkami stalowymi osadzonymi w betonowych stopach fundamentowych. 
- wymianę istniejącej bramy dwuskrzydłowej na wjeździe na teren szkoły oraz furtki wejściowej z profili 
stalowych ocynkowanych o wys. 1,50m, 
 
1.2 Ogólny zakres robót: 

 Prace przygotowawcze, 
 Roboty ziemne, 
 Podbudowy i nawierzchnie boisk, 
 Elementy ogrodzeń boisk, 
 Urządzenia sportowe boisk, 
 

1.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót: 
1.3.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych: 

 Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, 
 Widok piłkochwytu w skali 1:50, 
 Projekt zagospodarowania terenu z lokalizacja płyty boiska i piłkochwytu, 
 Przekrój nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego, 
 

1.3.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych: 
Grupa 451 Nawierzchnia boisk wraz z podbudowami 
Grupa 452 Ogrodzenia i piłkochwyty 
 
1.3.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, specyfiką 
techniczną i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja techniczna dostarczona przez 
zamawiającego wymaga uzupełnień, wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją 
umowy. 
 
1.4 Definicje: 
Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej poszczególne pojęcia 
związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie: „specyfikacje techniczne” oznaczają całość 
wszystkich wymagań technicznych, w szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, 
określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające 
obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, 
aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, 
wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi 
lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa 
i oznakowania. Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót 
budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod 
budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, 
drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie 
materiałów i elementów tworzących te roboty; 
„normy” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu 
powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe. 
„normy europejskie” oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub 
"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
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„europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, 
dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej 
charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 
„istotne wymagania” oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
 „normatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących 
przepisów techniczno-budowlanych. 
2. Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją techniczną, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji technicznej 
lub przekazanymi przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu 
realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one 
założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie wykonawca. 
2.2 Teren budowy. 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
Ze względu na charakterystykę robót, wykonawca musi zapoznać się z terenem budowy oraz uwzględnić 
naturalne uwarunkowania i utrudnienia, które mogą mieć wpływ na prowadzenie robót. 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy. 
Miejsca poboru energii elektrycznej i wody oraz teren przeznaczony na zaplecze budowy zostaną 
wskazane podczas przekazania placu budowy. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
2.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały 
ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 
realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
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W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i 
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 
zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa.  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP i p.poż 
2.2.3 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje 
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 
zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. 
2.2.4 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie Do czasu zakończenia robót, 
wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub 
innych czynników powodowanych jego działalnością. 
2.2.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony Życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, Że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 



 6 

wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
2.3. Prace przygotowawcze. 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca 
jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji 
następujących dokumentów: 
1) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
2.3.1 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 
robót w terminie określonym w umowie. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją 
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych 
proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji 
robót. 
2.3.2 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 
do realizacji robót, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją 
umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
2.3.3 Zapewnienie jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonanych robót. 
W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

2.4 Dokumenty budowy. 
2.4.1 Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy 
na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane 
z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, 
która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym 
jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 
późniejszych dopisków.  
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 
zarządzającego realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
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- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 
ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, przez kogo zostały 
przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje 
lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
2.4.2 Książka obmiaru robót. 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy. 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumentacja budowy zawiera 
również: 
Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

 Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
 Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno- prawne; 
 Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad 

na budowie; 
 Protokoły odbioru robót, 
 Opinie ekspertów i konsultantów, 
 Korespondencja dotycząca budowy 

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w 
dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
- Rysunki robocze 
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- Dokumentacja powykonawcza 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 
Gmina Bukowina Tatrzańska 
ul. Długa 144 
34-530 Bukowina Tatrzańska 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można na było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 
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wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą 
wyłącznie przez wykonawcę. 
2.5.2 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i 
w Żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 
wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia 
terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by 
zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, 
Żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 
powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
1) Nazwa inwestycji: 
2) Nr umowy: 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 
urządzenie, materiał lub element 
8) Data przekazania 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w 
inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań 
z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może 
wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.1 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w 
miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. 
Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i  sprawdzenia. Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
3. Zarządzający realizacją umowy 
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Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 
robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
4. Materiały i urządzenia 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, Że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, Żeby udowodnić, że nadal spełniają 
one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów 
lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane 
przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na 
plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, Żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału Żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 
przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
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Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający 
realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 
one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiałów i urządzeń tymczasowo 
składowanych na budowie. Musi również utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 
miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, Że tymczasowo składowane na budowie 
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne 
niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania.  
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do użycia podczas robót. 
6. Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
7. Kontrola jakości robót 
7.1 Zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów 
zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
7.2 Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
7.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją 
umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie 
on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający 
realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są  niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
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przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją techniczną wykonawczym i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
8. Obmiary robót 
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich się odnoszą 
wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego 
określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją 
umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 
które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 
lecz przed zakryciem. 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty, jakie należy 
każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 
Wzór protokołu odbioru elementów dołączono na końcu ogólnej specyfikacji technicznej. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 
każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
10.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  
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3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.  
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.  
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 
budowlanych. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Grupa 451 
NAWIERZCHNIA BOISKA WRAZ Z PODBUDOWĄ 
1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotycząc realizacji podstawowych robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowych boisk wielofunkcyjnych.  
2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie miała zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). Ustalenia zawarte 
w niniejszej specyfikacji obejmują czynności mające na celu i umożliwiające wykonanie wszystkich robót 
przewidzianych w projekcie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z poliuretanu. 
3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
4. Opis nawierzchni sportowej poliuretanowej 
Charakterystyka nawierzchni: 
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm – wersja podstawowa, 
wymagająca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego 
lepiszczem poliuretanowym o grubości 35mm. 
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni 
bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych boisk wielofunkcyjnych, 
szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina 
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy 
pomocy rozkładarki mas poliuretanowych.  
Warstwa użytkowa grubości 13 mm - układana maszynowo metodą rozkładania granulatu  EPDM frakcji 1 
- 4mm z produkcji  pierwotnej  (barwiony w masie)  oraz kleju poliuretanowego. 
 
Charakterystyka podbudowy: 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, 
odchyłki mierzone łatą o dł. 2m. nie powinny być większe niż 2 mm. Podłoże powinno być wolne od 
zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). 
 
Wykonanie elastycznej warstwy nośnej. 
Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o średnicy 3-5mm, 
suszonego ogniowo, połączonego lepiszczem PUR, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe 
mieszane jest z systemem poliuretanowym w mikserze. 
 
Wykonanie warstwy dolnej - „elastycznej”. 
Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym , 
jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w 
stosunku wagowym 100:21. 
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Wykonanie warstwy użytkowej . 
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o 
granulacji 0,5-1,5mm w stosunku wagowym 60% x 40% . 
Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw, którego składnik i składnik B są 
mieszane w stosunku wagowym A:B= 1:2. 
Tak przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych. 
Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13mm. 
 
Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w 
przedziale 40-90% , a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3C˚ od panującej w danym 
miejscu temperatury punktu rosy. 
 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 

 Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, a tam gdzie będzie użytkowana w obuwiu z kolcami 
powinna wynosić min. 13mm . 

 Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. 
 Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną. 
 Nie należy dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku. 
 Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. To jest 

naturalna cecha nawierzchni . 
 Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 

utrudniających późniejsze użytkowanie. 
 Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 

określonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionów la) lub innych przepisów (w 
przypadku boisk, kortów itp). 

 
Wymagane Parametry nawierzchni: 
„Parametry nawierzchni poliuretanowej opisanej w przedmiocie zamówienia powinny spełniać 
wartości wymagane przez normę: PN-EN 14877:2014” 
 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
1. Certyfikat IAAF 
2. Aprobata  
3. Atest Higieniczny PZH 
4. Badania na zawartość pierwiastków śladowych 
5. Karta techniczna systemu 
6. Autoryzacja producenta systemu 
7. Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy) 
 
 
Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni 
OGÓLNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEWNĘTRZNYCH NAWIERZCHNI 
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH 
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. 
Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym. Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia 
nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe 
czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczać do zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami 
chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na rolkach , rowerach , 
motorach.  
Przejazd samochodami (policja, straż, pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne ) powinien być 
kontrolowany -również ze względu na nośność podbudowy. 
Uwagi ogólne 
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Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter ogólny. 
Jako że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób użytkowania jest zróżnicowany i jest poza 
naszą kontrolą, nasze sugestie, bez względu na to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, nie zwalniają 
użytkownika od konieczności dbałości o produkt.  
UWAGI! 
- Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i dokumentacją techniczną 
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. 
- Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w szczególności z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać właściwości techniczno 
– użytkowe wykładziny. 
- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 
higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Grupa 452 
KONSTRUKCJE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotycząc realizacji robót związanych z 
wykonaniem elementów konstrukcyjnych przewidzianych w ramach robót budowlanych przy wykonaniu 
boisk wielofunkcyjnych. 
2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie miała zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). Ustalenia zawarte 
w niniejszej specyfikacji obejmują czynności mające na celu i umożliwiające wykonanie wszystkich robót 
związanych z wykonaniem elementów konstrukcyjnych przewidzianych w projekcie budowlanym. W 
specyfikacji wydzielono odpowiednie podgrupy robót konstrukcyjnych do wykonania w ramach zleconych 
robót budowlanych. Elementy (podgrupy) wchodzące w skład grupy 452 – Konstrukcje obiektów 
budowlanych – : 
452-1 – Konstrukcje betonowe i żelbetowe, 
452-2 – Konstrukcje stalowe, 
3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
4. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót związanych z 
wykonaniem elementów konstrukcyjnych obiektu: 
4.1. 
Podgrupa 452-1 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
4.1.1. W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i 
żelbetowych (niżej wymienione prace występują w rozdz. 2 poz. 2.3-2.18; rozdz. 11, poz. 11.2 i 11.3 
przedmiaru robót): 

 Stopy fundamentowe i fundamenty pod słupy stalowe, 
 Deskowanie ww. elementów konstrukcyjnych. 
 Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe, które występują 

przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w dokumentacji 
technicznej. 
4.1.2. MATERIAŁY 
4.1.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
4.1.2.2. Szalowanie 
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 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały 
do budowy szalunków - zgodne z Polskimi Normami oraz WTWO tom I, rozdział 5. 

 Płyty deskowania: 
1. Sklejka – patrz WTWO tom I, rozdział 5; 
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne – metalowe formy kształtowe; 
3. Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie 
posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 

 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z 
wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w 
wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 

 Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, 
o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz temperaturze 
zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach.  

4.1.2.3. Zbrojenie (elementy zbrojone wg P.T.) 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona 
metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. 
Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i 
zachowania kształtu nadanego prętom. 

 żebrowana stal zbrojeniowa - Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów 
zbrojeniowych ze stali AIII, 34 GS. Musi ona spełniać wymagania norm PN- 82/H-93215, PN-
84/B-03264 oraz WTWO tom I rozdz. 7. 

 Stal gładka ze stali A0 spełniająca wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 
oraz WTWO tom I rozdz. 7. 

 Elektrody spawalnicze - Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN- 
84/B-03264. 

 Materiały pomocnicze - Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 
1,6-3,0 mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom,  
jakim mają służyć. 

4.1.2.4. Składniki mieszanki betonowej 
 Cement - Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno 

stosować żadnych materiałów zamiennych. 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

 Woda - Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i 
innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 

 Kruszywo 
A. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO tom I rozdział 6, z 
wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje 
chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów 
powinna być mniejsza od 1%. 
B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm nie powinny 
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 
C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, 
łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź 
wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 
mm nie powinny przekraczać 2%. 
D. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

 Domieszki do betonu - W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie 
domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki 
powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO tom I rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od 
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny 
być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej 
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zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, w których 
zastosowano domieszkę. 

4.1.3. WYKONANIE ROBÓT 
4.1.3.1 Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1 
4.1.3.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie oraz roboty pomocnicze 
związane z wykonywaniem konstrukcyjnych elementów 
betonowych i żelbetowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
dokumentacją techniczną, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
4.1.3.3. Szalunki 

 Wykonanie deskowań 
A. Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz 
zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda 
zarządzającego realizacją budowy 
B. Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć 
luźną ziemię. 
C. Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. 
Należy je ustawiać w taki sposób, aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia 
i wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5. 
D. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy 
ograniczać do minimum. 
E. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy 
wzmacniać 25mm taśmą stalową 
F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować 
zgodnie z dokumentacją techniczną. 
G. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, rozdz. 5 
H. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości 
pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 
I. Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO, rozdz. 5. 

 Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO, 
Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac 
wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. 
Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy. 

 Przygotowanie powierzchni deskowań 
A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do 
prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, 
brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej 
powierzchni. 
B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości 
metali. 
C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek 
ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 

 Rozbieranie deskowań 
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania. 
B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na 
miejscu zgodnie z WTWO tom I, rozdz. 6, do czasu, gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która 
zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego 
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realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest 
niedopuszczalne. 
C. Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. żadne z nich nie 
mogą zostać pod tynkiem. 
4.1.3.4. Zbrojenie 

 Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona 
metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. 
Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i 
zachowania kształtu nadanego prętom. Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, 
oraz WTWO tom I, 
rozdz. 7. Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 

 Układanie stali zbrojeniowej 
A. Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne 
zanieczyszczenia 
B. Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej: 
a) Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 
b) Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
c) Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
d)Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych: 
- płyty: 40 mm 
- ściany, belki: 40mm. 
C. Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO tom I oraz szczegółami i uwagami podanymi na 
rysunkach. 
D. Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO tom I rozdz. 7. 
E. Zbrojenie otworów: Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w pionie 
jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia jakie byłoby 
umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi 
znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi każdego z boków otworu. 
F. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera 
G. Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem 
przypadków, kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed 
każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z zarządzającym budową. 
4.1.3.5. Betonowanie 

 Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
A. Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu 
budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania 
mieszanki na miejscu budowy. 
B. Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
1. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany 
skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez 
uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek 
mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją 
umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
2. Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy 
materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz 
że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki 
specyfikacji, co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do 
wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi 
przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i 
zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 
3. Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania: 
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a. Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa, jeśli w rysunkach i 
specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w 
rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy. 
b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że zarządzający 
realizacją budowy wyda inne pisemne instrukcje. 
c. Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320kg/m3. 
d. Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 
e. Opad betonu 
- Fundamenty: 70-80 mm 
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm 
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. W 
celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy 
dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 
C. Skład mieszanki do betonowania fundamentów 
1. Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren 
kruszywa powinien wynosić 63 mm. 
2. Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 
D. Homologacja (atest) 
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę 
dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO tom I, rozdz. 6 oraz 
wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. 
E. Badania materiałów i mieszanki 
Powinno być zgodne z WTWO tom I, rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej, 
dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 

 Układanie mieszanki betonowej 
A. Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o 
tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych 
elementów mających się znajdować w betonie. 
B. Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 
WTWO, Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 
C. Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej 
segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w 
warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 
D. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 
wykonanych z aluminium. 
E. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo 
lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy 
posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i 
zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu. 

 Podawanie betonu przy pomocy pompy 
A. Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego 
opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić 
betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych. 
B. Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
1. Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, 
transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez 
Inżyniera pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania 
niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu. 
2. Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 
3. Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy nie 
funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić. 
4. Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
5. Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób 
cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii. 

 Zagęszczanie betonu 
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Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 
8000 obr.\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem 
betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. 
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO tom I, 
rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi 
mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę 
odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 

 Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 
A. Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się 
zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji 
betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one 
wymagane w WTWO, 
Rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia 
urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być 
stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 
30Cº. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki 
mieszanki. 
B. Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 
6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych 
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4Cº bez 
specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi 
być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 

 Łączenie ze starym betonem. 
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe 
należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez zarządzającego realizacją 
budowy. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i 
zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od 
producenta 
środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 

 Drobne naprawy 
A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie 
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 
wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją 
umowy co do sposobu 
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca 
powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. 
Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się 
z nią powierzchniami betonu. 
B. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione 
bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego 
betonu. 
C. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W 
przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie 
dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną bezskurczową 
zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż 
niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją 
przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bezskurczowej 
oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 

 Prace wykończeniowe 
A. Normalne wykończenie ścian: 
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Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a 
wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą 
być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu. 
B. Gładkie wykończenia powierzchni: 
a) Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio ziarnistym 
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie 
aż do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. 
b) Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni. 
c) Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. 
Powierzchnia betonu powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni 
nadającej się do malowania. 
C. Wygładzanie powierzchni: 
a) Packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 
b) Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 
c) Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 
D. Wykończenia płyt i podłóg: 
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do osiągnięcia 
odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru 
wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno 
zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
zagłębień 
należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać 
pracom wykończeniowym. 
E. Kolejność prac wykończeniowych 
Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności: 
a. Ściany fundamentowe 
b. Ściany i płyty 
c. Przejścia 
d. Płyty zewnętrzne i przejścia boczne 
e. Pozostałe 
F. Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a 
przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, 
środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 

 Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 
A. Ściany 
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach określonych poniżej 
tolerancji. 
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
- 2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na najwyższym 
punkcie. 
- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym punkcie. 
- 10 mm na całej wysokości ściany. 
Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm. 
3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami określonymi w 
punkcie 5.4.8. 
B. Płyty. 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku. 
Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie. 
2. Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za wyjątkiem płyt 
zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub 
kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje. Wykonawca jest całkowicie 
odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to 
konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe 
niż 5 mm i powinny spełniać określone powyżej wymagania. 
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 Pielęgnacja betonu 
A. Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu: 
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy.  
B. W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami 
cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do 
pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 
C. Ściany 
1. Przez cały czas, gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w 
celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 
2. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu 
deskowań. 
3. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
D. W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 
1. Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych 
utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 
2. Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności. 
3. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
4. Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek 
pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami 
uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości. 
5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej 
powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi. 
E. Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. 
Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 
4.1.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
Szalunków 
Zbrojenia 
Cementu i kruszyw do betonu 
Receptury betonu 
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
Dokładności prac wykończeniowych 
Pielęgnacji betonu. 
5. SPRZĘT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
5.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót związanych z wykonaniem elementów 
konstrukcyjnych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją 
umowy, o ile w dokumentacji lub w niniejszej specyfikacji nie określono inaczej. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
6. TRANSPORT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
6.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały, elementy konstrukcji i sprzęt niezbędny do wykonania elementów wchodzących w 
skład robót konstrukcyjnych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
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7. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac związanych z montażem konstrukcji obiektu, 
2. Projekty organizacji montażu 
3. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 oraz poszczególnych 
działach niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (p.4.1.4, 4.2.4, 4.3.4, 4.4.4) 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem elementów konstrukcyjnych z dokumentacją techniczną budowlanym i 
przepisami BIOZ. 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano montażowych (WTWO). Mają 
zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). 
9. ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9. Odbiór robót polega na 
sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Grupa 452 
ROBOTY INSTALACYJNE 
1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotycząc realizacji robót instalacyjnych 
przewidzianych w ramach wykonania boisk wielofunkcyjnych. 
 

2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie miała zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). Ustalenia zawarte 
w niniejszej specyfikacji obejmują czynności mające na celu i umożliwiające wykonanie wszystkich robót 
instalacyjnych przewidzianych w projekcie budowlanym. W specyfikacji wydzielono odpowiednie 
podgrupy robót instalacyjnych do wykonania w ramach zleconych robót budowlanych. Elementy 
(podgrupy) wchodzące w skład grupy 453 – Roboty instalacyjne – : 
3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
PIŁKOCHWYTY – OGRODZENIA OCHRONNE NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM 
1 Wstęp. 
Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na wykonaniu ogrodzeń ograniczających boiska (piłkochwytów). 
 
Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
piłkochwytów o wysokości 6,0m przy boisku wielofunkcyjnym z siatki polietylenowej lub 
polipropylenowej. 
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Na ogrodzenie siatkowe (piłkochwyty) składają się słupki z rur stalowych ocynkowanych malowanych 
proszkowo z profili stalowych zamkniętych 80x80mm o wysokości 6,0m w strefie piłkochwytu 
zabramkowego. Słupki są montowane stopach fundamentowych o wym. 40x40x120cm osadzonych w 
podłożu gruntowym. Rozstaw słupków piłkochwytów wynosi co max 5,0m. Każdy słupek zwieńczony jest 
kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego lub aluminium. 
Wypełnienie stanowi siatka z siatki polietylenowej lub polipropylenowej o oczku 80x80mm o gr. splotu 
5,0mm. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora. 
Piłkochwyty (ogrodzenia) boisk należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą SST. 
W zakresie szczelności piłkochwyty powinny stanowić szczelną przeszkodę dla wszystkich wybijanych 
piłek. 
Ogrodzenie – piłkochwyt powinno być łatwo wymienialne w celu ułatwienia naprawy uszkodzeń lub 
potrzeby demontażu na przewidywanych odcinkach. 
 
Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych. 
Piłkochwyt boiska – środek zabezpieczający stanowiący przeszkodę dla wybijanych piłek. 
Siatka polipropylenowa - siatka wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na warunki atmosferyczne, 
odporna na wielokrotne uderzenia i naprężenia, o różnych wielkościach oczek. 
Wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom niniejszej SST, 
polskich normom, atestom higienicznym dopuszczających materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie 
 
Rodzaje materiałów. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu piłkochwytów (ogrodzeń), objętych niniejszą SST są: 
− siatki polietylenow lub polipropylenowa 
− słupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo, 
− elementy metalowe połączeniowe. 
 
Wymagania dla materiałów. 
Siatka polietylenowa, bezwęzłowa, grubość linki 5mm, oczka 80x80mm 
 
Słupki i elementy metalowe. 
Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków. 
Słupki piłkochwytów z profili zamkniętych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo 80x80mm o 
wysokości 6,0m.  
 
Wymagania dla słupków. 
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 
zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu 
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny 
być obcięte równo i prostopadle do osi słupka.  
Pożądane jest, aby słupki były dostarczane o: 
- długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 
- długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych z naddatkiem 5mm na 
każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 
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Słupki powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 
1,5mm na 1m długości. Słupki powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie 
w opakowaniu uzgodnionym ze składającym zamówienie. 
 
Linka stężająca ogrodzenie. 
Służy do wzmocnienia siatki. Stosować równolegle do podłoża co 0.5m a także na dole i górze ogrodzenia. 
Stanowi go linka naciągowa stalowa fi 4,5 mm ocynkowana (może być powlekana tworzywem PVC). 
 
Kapturki. 
Wykonane z mrozoodpornego i termoplastycznego tworzywa sztucznego lub aluminiowe. 
 
Haczyki. 
Mocowane do słupków (3 haczyki na 1 mb siatki), ocynkowane. 
 
Inne. 
Śruby rzymskie do naciągania linki stalowej, karabińczyki ocynkowane łączące siatkę z linką stalową. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać dowolnym sprzętem. 
 
4 Transport. 
Siatkę należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
Słupki przewozić można dowolnymi środkami transportu. W przypadku załadowania na środek transportu 
więcej niż jednej partii należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. 
Śruby, haczyki, itp., powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. W zależności od wielkości robót, 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora zakres robót ogrodzeniowych wykonywanych 
bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na 
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora. 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 
- wykonanie dołów pod słupki, 
- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
- ustawienie słupków aluminiowych, 
- wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki z tworzywa sztucznego, montaż furtki). 
 
Wymagania szczegółowe. 
Wykonanie dołów pod słupki i fundamenty urządzeń sportowych. 
Po zniwelowaniu terenu, wykonujemy wykopy pod fundamenty do osadzenia słupków. Ziemię z wykopu 
należy przemieścić na działkę inwestora pod planowane przesunięcie boiska. 
 
Wykonanie fundamentów betonowych ogrodzeń urządzeń sportowych. 
Słupki osadzić w tulejach, zamontować za pomocą śrub a następnie ułożyć w przygotowane dołki i 
zabetonować mieszanką B-15. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 
 
Fundament betonowy wykonywać „na mokro". 
Do dalszych prac można przystąpić (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w 
betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10st C - po 14 dniach. 
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Ustawienie słupków. 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a 
ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki powinny mieć kapturki z PVC 
lub aluminiowe zabezpieczający główny otwór. 
 
Słupki końcowe, narożne, bramowe należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami 
wspierającymi lub stężeniami regulowanymi śrubą rzymską, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod 
kątem około 20-45st. 
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających 
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepienia i haków. Słupki końcowe, narożne i 
bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. 
 
Rozpięcie siatki ogrodzeniowej. 
Należy rozwiesić siedem linek usztywniających: na dole, u góry i pomiędzy co 500mm i przymocować je 
do słupków. Do słupków końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być starannie przymocowane. 
Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki narożne i 
bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwabiały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się 
złączami rzymskimi( lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora). Nie należy zbyt silnie 
napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki narożne lub bramowe. Siatkę przymocowuje się 
do słupków końcowych, narożnych i bramowych za pomocą haczyków. Siatkę napina się w sposób 
podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego powlekanego drutu co 50 
do 70 cm) do linek. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej 
oczka. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i 
pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 
Badania przed przystąpieniem do robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producenta zaświadczenie o jakości 
(atesty) lub wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki 
Inspektorowi w celu akceptacji. 
 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 
zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 
- siatki ogrodzeniowe, 
- liny stalowe, 
- kształtowniki na słupki, tuleje, 
- drut spawalniczy, 
- pręty zbrojeniowe. 
 
Badania w czasie wykonywania robót. 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny 
być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami: 6.3.1 Sprawdzenie 
powierzchni. 
Powierzchnię zbadać wzrokowo. Do ewentualnego sprawdzenia głębokości wad użyć dostępnych narzędzi 
(np. liniałów z czujnikiem, suwmiarek, mikrometrów, itp.) 
 
Sprawdzenie wymiarów: od 5 do 10 badań z wybranych losowo elementów w każdej dostarczanej partii 
wyrobów liczącej do 1000 elementów. Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań. 
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Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia. 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
- zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- prawidłowość wykonania dołów pod słupki 
- poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 
- poprawność ustawienia tulei 
- poprawność osadzenia i montażu słupków w tulejach, 
- prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, 
 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. 
Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach niniejszej SST zostaną 
przez Inspektora odrzucone. 
 
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze, na podstawie pomiarów geodezyjnych wykonanych w terenie. Użyty sprzęt i urządzenia 
pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji. 
Jednostką obmiarową wykonanych robót jest mb ogrodzenia i 1sz furtki. 
Wyniki obmiaru wpisane będą do rejestru obmiaru. 
 
8. Odbiór robót. 
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i 
wartości. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty 
potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji. 
Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. niniejszą SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji 
Projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
wykonawca wykona je na koszt własny we ustalonym terminie. 
 
9. Podstawa płatności. 
Ustalenia ogólne 
Podstawę płatności za wykonane roboty określa umowa. 
Płaci się za jednostki wymienione w pkt. 7. Niniejszej SST. 
Cena jednostki obmiarowej. 
Cena wykonania 1 mb ogrodzenia obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych, 
- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych, 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
 
10. Przepisy związane. 
PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia. 
PN-92/M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania (norma zastąpiona inną normą). 
PN-EN 12385-1:2004 Liny stalowe. Bezpieczeństwo. Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali. 
PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
PN-H-84023-7/A1:1997 Stal określonego zastosowania - Stal na rury - Gatunki (Zmiana A1) PN-M-82054 
Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania 
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PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia BN-
73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 
PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie stalowym. Część 
1: Postanowienia ogólne 
PN-EN 10245-2:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie stalowym. Część 
2: Drut powlekany PVC. 
PN-EN 10245-3:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie stalowym. Część 
3: Drut powlekany PE. 
PN-EN 10245-4:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie stalowym. Część 
4: Drut powlekany poliestrem. 
PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
PN-ISO 8501-1/Ad1:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. 
/Ap1:2002 Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 
wcześniej nałożonych powłok (Dodatek Ad1). 
PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześnie 
nałożonych powłok (poprawka). 
PN-ISO 8501-2:1998/Ap1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych 
powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 
PN-ISO 8501-3:2004 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 3: Stopnie przygotowania spoin, ostrych krawędzi i innych 
obszarów z wadami powierzchni. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne (norma archiwalna). 
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne (norma 
zastąpiona inną normą). 
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne (norma archiwalna) PN-
87/M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania wytyczne (norma zastąpiona 
inną normą). 
PN-EN ISO 1460:2001 Powłoki metalowe - Powłoki cynkowe zanurzeniowe na materiałach żelaznych - 
Oznaczanie masy jednostkowej metodą wagową 
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 
stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badaniaBN-83/5032-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z 
polietylenu. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 

OGRODZENIA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem ogrodzeń. 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
1.3.1. Zakres stosowania ogrodzeń dróg 
Ogrodzenie  jest  środkiem  zabezpieczającym  przed  zakłóceniami  ruchu,  które  mogą  powstać  na  skutek  wtargnięcia  z bezpośredniego jej otoczenia - 
ludzi, zwierząt lub pojazdów. Im droga jest wyższej klasy technicznej, tym wymaga większej kontroli dostępu do niej w celu zapewnienia pełnego 
zabezpieczenia przed  wszelkimi formami zaburzenia ruchu. 
1.3.2. Rodzaje ogrodzeń 
Ogrodzenia dróg mogą być wykonywane jako: 
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siatki metalowe różnych typów (przykłady: załącznik 11.1), siatki z tworzyw sztucznych, 
ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych (przykłady: załącznik 11.2), 
w przypadkach szczególnych - ogrodzenia z różnych materiałów, jak np. ogrodzenia betonowe, kamienne, z elektrycznych przewodów chroniących przed 
zwierzętami domowymi, drewniane, panelowe, itp. 
Niniejsza OST dotyczy najczęściej stosowanych w drogownictwie ogrodzeń z siatek metalowych, siatek z tworzyw sztucznych oraz 
z prefabrykowanych elementów żelbetowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ogrodzenie drogowe - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się na jezdnię niepożądanych intruzów spoza pasa drogowego, tj. 
ludzi, zwierząt i pojazdów, mogących niebezpiecznie zakłócić ruch na drodze. 
1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu (płóciennym, skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, 
zgrzewana, skręcana oraz kombinowana (harfowa, pętlowa, półpętlowa), o różnych wielkościach oczek. 
1.4.3. Siatka pleciona ślimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral wykonanych z drutu okrągłego. 
1.4.4. Siatka bezwęzełkowa z polietylenu - siatka z krzyżujących się nitek tworzących oczka zbliżone kształtem do rombu, wykonanych z polietylenu z 
dodatkiem koncentratów barwnych. 
1.4.5. Ogrodzenie z prefabrykatów żelbetowych - elementy żelbetowe słupów i desek pełnych oraz ażurowych umożliwiające  budowę 
ogrodzeń o różnej wysokości. 
1.4.6. Drut kolczasty - żyła skręcona z dwóch drutów ocynkowanych, na której znajdują się w stałych odstępach nie przesuwające się kolki. 
1.4.7. Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę stalową. 
1.4.8.  Droga  technologiczna  -  pas  terenu,  położony    między  krawędzią  nasypu  lub  wykopu  a  ogrodzeniem  drogi,  pozwalający  na mechaniczną obsługę 
skarp i urządzeń drogowych. Szerokość drogi technologicznej zwykle wynosi 3 m, a jej geometria pozioma i pionowa powinna zapewnić poruszanie się sprzętu 

utrzymaniowego z prędkością 10 km/h, przy największym pochyleniu stoku do 15o. 
1.4.9. Wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia. W przypadku lokalizacji ogrodzenia na stoku, 
wysokość tę określa się w odległości 0,5 m od osi ogrodzenia, w kierunku od drogi (jak na szkicu: hmin). 

 
1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Przepisy ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
1.5.2. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeń 
Ogrodzenia drogi należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
Jeśli  w  dokumentacji  projektowej  nie  podano  ustaleń  dotyczących  wykonania  ogrodzenia  lub  pewnych  jego  elementów,  to ogrodzenie powinno 
spełniać następujące warunki: 
a) w zakresie lokalizacji ogrodzenia 
1.   Ogrodzenie należy zlokalizować w pasie szerokości 0,75 m, licząc od granicy pasa drogowego do wewnątrz tego pasa. Jeśli w granicach pasa drogowego 
znajdują się ogólnodostępne drogi zbiorcze, ogrodzenie powinno być zlokalizowane pomiędzy drogą główną a drogą zbiorczą. Ogrodzenie może tworzyć linię 
prostą w stosunku do granicy pasa drogowego. 
2.   Ogrodzenie powinno stanowić szczelną barierę na całej długości drogi, z tym, że musi znajdować się zawsze poza wymaganym polem widoczności z drogi. 
3.   Lokalizacja ogrodzenia powinna uwzględniać obowiązujące przepisy budowlane oraz potrzeby służby utrzymaniowej drogi, umożliwiając m.in. mechaniczną 
obsługę skarp i urządzeń drogowych (dotyczy ew. pozostawienia pasa terenu na drogę technologiczną). 
4.   Najmniejsza odległość ogrodzenia od krawędzi nasypu, przeciwskarpy rowu lub wykopu i innych urządzeń towarzyszących drodze, powinna wynosić 
co najmniej 0,75 m. Spełnienie tego warunku może wymagać odpowiedniego poszerzenia pasa drogowego. 
5.   Jeśli ogrodzenie stosuje się tylko na części drogi, tj. na odcinkach, na które mogą przedostawać się ludzie i zwierzęta, to należy je przedłużyć poza tereny 
stanowiące bezpośrednie zagrożenie o 500 m dla terenów leśnych i o 200 m dla terenów rolnych i zabudowań. 
b) w zakresie wysokości ogrodzenia 
1.   Podstawowa wysokość ogrodzenia wynosi 1,50 m. Wysokość tę przyjmuje się także na terenach występowania drobnej zwierzyny oraz zwierząt domowych i 
saren. 
2.   Na terenach występowania jeleni i danieli wysokość ogrodzenia przyjmuje się 2,25 m. 
3.   Na obszarach sezonowej migracji zwierząt dzikich o znacznej skoczności wysokość ogrodzenia przyjmuje się 2,75 m, z tym, że górny odcinek ogrodzenia 
długości 0,50 m jest zagięty w stronę obszaru, na którym przebywają zwierzęta (przykład podano w załączniku 11.1, pkt 11.1.6.b). 
c) w zakresie szczelności ogrodzenia 
1.   Ogrodzenie powinno stanowić szczelną przeszkodę dla wszystkich gatunków zwierząt występujących w danym rejonie. W tym celu wielkość oczek 
ogrodzenia powinna być taka, aby uniemożliwiała przedostawanie się zwierząt na drogę (np. min. 5 cm  - według przykładów na rysunkach). 
2.   Ogrodzenie powinno dokładnie przylegać do terenu. Spód ogrodzenia nie powinien  być położony wyżej niż 5 cm nad terenem. 
3.   Ogrodzenie przechodzące nad rowem powinno być tak rozwiązane, żeby pod nim nie mogły przedostawać się dzieci lub zwierzęta (można to 
wykonać np. zakładając kilka drutów kolczastych lub uchylną klapę z siatki, względnie przedłużając przepust poza ogrodzenie. Przykłady podano w załączniku 
11.1, pkt 11.1.7). 
4.   W przypadkach wyjątkowych, gdy nie ma możliwości zlokalizowania ogrodzenia według zasady podanej w punkcie 1.5.2 a) 4 (tj. w odległości 0,75 m od 
krawędzi nasypu lub wykopu) i ogrodzenie musi być zlokalizowane na stoku, to należy wykonać rów skarpowy, od strony dopływu wody, który zapobiega 
powstawaniu erozji gruntu pod ogrodzeniem. Należy zapewnić odprowadzenie wody z rowu stokowego w sposób zgodny z zasadami hydrologii. 
d) w zakresie dostępności do drogi przez bramy i furtki 
1.   Bramy i furtki w ogrodzeniu należy wykonywać w miejscach potrzebnych do korzystania przez: 
służbę utrzymania drogi, 
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personel  obsługi  linii  telekomunikacyjnych,  energetycznych,  rurowych  itp.  przecinających  drogę,  których  elementy,  jak  słupy  lub studzienki, znajdują 
się na pasie drogowym, 
inne uprawnione osoby, np. personel zatrudniony w miejscach obsługi podróżnych, użytkowników drogi (wyjścia awaryjne). 
2.   Bramy i furtki powinny odpowiadać typem i konstrukcją rodzajowi ogrodzenia zastosowanego wzdłuż drogi (przykład bramy i furtki z siatki 
podano w załączniku 11.1, pkt 11.1.5). 
3.   Materiały na bramy i furtki powinny spełniać wymagania przewidziane dla elementów ogrodzenia. e) w zakresie trwałości ogrodzenia 
1.   Ogrodzenia powinny zachowywać trwałość co najmniej przez 15 lat. W związku z tym metalowe elementy ogrodzenia powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie przez powłoki cynkowe lub inne powłoki zaakceptowane przez Inżyniera. 
2.   Samodzielnie pracujące sekcje ogrodzenia powinny stanowić odcinki nie dłuższe jak 150 m, z tym, że na terenach występowania zwierzyny zaleca 
się, aby długość sekcji wynosiła około 50 m. Granicę sekcji powinny stanowić słupki wzmocnione skośnymi podporami w płaszczyźnie pracy ogrodzenia. 
3.   Należy zapewnić rozwiązania utrudniające osłabienie konstrukcji ogrodzenia. Na przykład na terenach hodowlanych i wypasu zwierząt domowych zaleca się 
wykonywanie na ogrodzeniu linek z drutu kolczastego, zapobiegających ocieraniu się zwierząt   o ogrodzenie 
(przykład podano w załączniku 11.1, pkt 11.1.6.a). 
4.   Ogrodzenie  powinno  być  łatwo  wymienialne  w  celu  ułatwienia  naprawy  uszkodzeń  lub  potrzeby  demontażu  na  przewidywanych przejazdach 
awaryjnych. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejszą OST, są: 
siatki metalowe, 
siatki z tworzywa sztucznego, liny stalowe, 
słupki metalowe i elementy metalowe połączeniowe, słupki żelbetowe, 
prefabrykowane elementy ogrodzeń żelbetowych, fundamenty prefabrykowane pod słupki, 
materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Siatki metalowe 
2.3.1.1. Siatka pleciona ślimakowa 
Siatka  pleciona  ślimakowa  (przykład:  załącznik  11.1,  pkt  11.1.2.a)  powinna  odpowiadać  wymaganiom  określonym  przez 
BN-83/5032-02 [40], podanym w tablicach 1 i 2. 
Długość dostarczanej przez producenta siatki, zwiniętej w rolkę, powinna wynosić od 10 do 25 m. Odchyłki długości nie powinny 
przekraczać    0,1 m dla wielkości 30 oraz 0,2 m dla siatek wielkości od 40 do 70. 
Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala powinna być wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki 
powinno być przeprowadzone przez połączenie spirali wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu stron powinny być równo obcięte w odległości co najmniej 
30% wymiaru boku oczka. 
Siatki  w rolkach  należy  przechowywać  w pozycji  pionowej  w pomieszczeniach  suchych,  z  dala  od  materiałów  działających korodująco. 
Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany, ze stali ST1 według PN-M-80026 [31]. Dopuszcza się pokrywanie drutu innymi powłokami, pod warunkiem 
zaakceptowania przez Inżyniera. Wytrzymałość drutu na rozciąganie powinna wynosić co najmniej 588 MPa (dopuszcza się wytrzymałość od 412 do 588 MPa 
pod warunkiem akceptacji przez Inżyniera. 
Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominalna średnica drutu i masa siatki plecionej ślimako- wej według BN-83/5032-02 [40] 

Wielkość Nominalny wymiar oczka Nominalna 
średnica drutu mm 

Orientacyjna masa 1 

m2 siatki   kg  
siatki 

Wymiar boku oczka Dopuszczalne od- 
chyłki boku oczka 

 
30 

 
30 

 
2,1 

2,0 
2,2 
2,3 

1,9 
2,4 
2,6 

 
 

40 

 
 

40 

 
 

2,8 

2,2 
2,4 
2,5 
2,6 

1,8 
2,1 
2,2 
2,4 

 
 
 

50 

 
 
 

50 

 
 
 

2,8 

2,0 
2,5 
2,7 
2,8 
2,9 
3,0 
3,1 
3,2 

1,2 
1,8 
2,2 
2,3 
2,5 
2,7 
2,8 
2,9 

 
60 

 
60 

 
3,4 

2,5 
2,8 
3,0 
3,5 
4,0 

1,4 
1,7 
2,1 
4,9 
5,0 

 
70 

 
70 

 
3,4 

3,0 
3,5 
4,0 

1,8 
2,4 
3,0 

Odchyłki prostopadłości kształtu boków oczka nie powinny przekraczać    10o. 
 
Tablica 2. Szerokość siatki plecionej ślimakowej dostarczanej przez producenta, według 
BN-83/5032-02 [40] 

Wielkość 
siatki 

Szerokość siatki, mm 
(w wykonanym ogrodzeniu jest to wysokość siatki) 

30 
od 40 do 70 

1500 1750 
1500 1750 2000 2250 2500 

Uwagi do tablicy 2: 
1.   Szerokość siatki mierzy się łącznie z wystającymi końcami drutów. 
2.   Dopuszczalne odchyłki szerokości siatki nie powinny przekraczać    0,6 długości boku oczka 
3.   Po  porozumieniu  między  producentem  i  odbiorcą  dopuszcza  się  wykonanie  siatek  o  innych szerokościach 
Najmniejsza  nominalna  średnica  drutu  w  siatce  powinna  wynosić  2  mm.  Odchyłki  średnic  drutów  powinny  być  zgodne  z wymaganiami podanymi w 
tablicy 3. 
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Tablica 3. Odchyłki średnic drutów w siatce plecionej ślimakowej, według PN-M-80026 [31] 
Nominalna średnica drutu,   mm Dopuszczalna odchyłka drutu ocynkowanego,   mm 

od 2,0 do 3,0 od 3,1 do 4,0 + 0,08 - 0,03 
+ 0,10 - 0,04 

Drut powinien być ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyższą dokładnością ocynkowania, określoną zgodnie z PN-M-80026 [31] (tablica 4). 
Tablica 4. Grubość powłoki cynkowej dla drutu ocynkowanego, w siatce plecionej ślimako- wej, wg PN-M-80026 [31] 
Średnica drutu,   mm Minimalna ilość cynku,   g/m2 

od 2,0 do 2,5 od 2,51 do 3,6 od 3,61 do 4,0 70 
80 
90 

Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 [31] na  żądanie  odbiorcy,  ma  obowiązek  wystawić  zaświadczenie zawierające m.in. wyniki 
przeprowadzonych badań, w tym sprawdzenia grubości powłoki cynkowej według PN-M-80006 [30]. 
2.3.1.2. Siatki metalowe innych typów 
Siatki metalowe innych typów, jak np. siatka zwijana z drutu, siatka o splocie tkackim, siatka jednolita z ciętej blachy stalowej (przykłady: załącznik 11.1, pkt 
11.1.2), siatka zgrzewana, siatki skręcane z różnymi kształtami oczek, siatka w ramach stalowych (przykład: załącznik 11.1, pkt 11.1.4), itp. powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w punkcie 2.3.1.1 niniejszej OST, z wyjątkiem zaleceń nawiązujących bezpośrednio do cech siatki plecionej ślimakowej. 
Wszystkie odstępstwa i zmiany w stosunku do wymagań określonych w p. 2.3.1.1 Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera. 
2.3.2. Siatka z tworzywa sztucznego (z polietylenu) 
Siatka  z  tworzywa  sztucznego,  bezwęzełkowa  ciężka  z  polietylenu,  powinna  odpowiadać  wymaganiom  określonym  przez 
BN-80/6366-02 [41] i podanym w tablicy 5. 
Tablica 5. Wymagania dla siatki ogrodzeniowej z polietylenu, według BN-80/6366-02 [41] 

Typ siatki 301 302 

Surowiec polietylen dużej gęstości 

Szerokość siatki, mm 
(w wykonanym ogrodzeniu - wysokość) 

 
1300 

 
1500 

Dopuszczalne odchyłki szerokości, mm  
30 

 
30 

Kąt oczka, stopni 90 90 

Dopuszczalne odchyłki kąta oczka, stopni  
5 

 
5 

Masa siatki, g/m  
600 50 

 
700 50 

Długość, dostarczonej przez producenta, siatki zwiniętej w rolkę powinna wynosić 25     0,5 m, przy czym rolki powinny być ściśle i równo nawinięte. 
Dopuszcza się rolki złożone z dwóch odcinków siatki, przy czym odcinek nie może być krótszy od 5 m. 
Siatkę bezwęzełkową ciężką z tworzywa sztucznego należy przechowywać w odległości nie mniejszej niż 1 m  od czynnych urządzeń grzewczych. W 
czasie składowania rolki nie mogą być układane na krzyż. 
2.3.3. Liny stalowe 
Stalowe  linki  usztywniające  siatkę  ogrodzenia  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  przez  PN-M-80201  [32]  i 
PN-M-80202 [33]. 
Druty w splocie liny powinny do siebie ściśle przylegać, być równo naciągnięte, nie powinny krzyżować się w poszczególnych warstwach. Nie powinno być 
drutów luźnych. Końce drutów powinny być łączone przez zgrzewanie doczołowe lub lutowanie mosiądzem. Miejsca  łączenia  przez  lutowanie  lub  zgrzewanie  
nie  powinny  być  kruche  i  posiadać  zgrubienia  i  ścienienia.  Odległość  między poszczególnymi miejscami łączenia drutów zwijanych w jednej operacji nie 
powinna być mniejsza niż 500-krotna średnica splotki. 
Wymiary i własności wytrzymałościowe lin powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 6. 
Tablica 6. Wymiary i własności wytrzymałościowe lin stalowych wg PN-M-80202 [33] 
i PN-M-80201 [32] 

 
Nominalna 
średnica liny, 

 
mm 

Odchyłka 
nominalnej 
średnicy liny, 

 
% 

 
Średnica drutu, 
 

mm 

Przybliżona 
masa 

1 m liny, 
 

kg 

Nominalna obliczeniowa siła zrywająca linę w 
niutonach (N), dla nominalnej wytrzymałości drutu 

na rozciąganie w MPa 

1400 1600 1800 

2,5 +7; -1 0,8 0,030 4920 5630 6330 

2,8 +7; -1 0,9 0,038 6230 7120 8010 
3,2 +6; -1 1,0 0,047 7680 8780 9880 
3,6 +6; -1 1,2 0,068 11000 12600 14200 
4,0 +6; -1 1,3 0,080 13000 14800 16700 
4,5 +6; -1 1,5 0,104 17200 19600 22100 
5,0 +6; -1 1,6 0,119 19600 22400 25200 

Drut stalowy na liny powinien być drutem okrągłym, gładkim, ocynkowanym. Dopuszcza się miejscowe zgrubienia powłoki cynku nie przekraczające 
następujących wartości dopuszczalnej odchyłki dla średnicy drutu: 
średnica  od 0,8 do 1,0 mm odchyłka 0,04 mm 
od 1,0 do 1,5 mm, 0,05 mm od 1,5 do 1,6 mm, 0,06 mm 
Ilość cynku na powierzchni drutu powinna wynosić co najmniej: 

średnica drutu  od 0,61 do 0,8 mm  ilość cynku 80 g/m2 od 0,81 do 1,0 mm  100 g/m2 od 1,01 do 1,2 mm 120 g/m2 od 1,21 do 1,5 mm    150 g/m2 od 1,51 do 

1,9 mm 180 g/m2. 
Do  każdej  liny,  zgodnie  z  postanowieniami  PN-M-80201  [32],  na  żądanie  odbiorcy,  powinno  być  dołączone  zaświadczenie wytwórcy z protokołem 
przeprowadzonych badań, w tym sprawdzenia siły zrywającej linę i jakości powłoki cynkowej. 
Liny powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, z dala od substancji działających korodująco. 
Za  zgodą  Inżyniera,  zamiast  liny  stalowej,  można  stosować  drut  stalowy  okrągły  średnicy  od  3  do  4  mm,  ocynkowany, odpowiadający wymaganiom 
PN-M-80026 [31], podanym w punkcie 2.3.1.1 niniejszej specyfikacji. 
 
2.3.4. Słupki i elementy metalowe 
2.3.4.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków 
Słupki  metalowe  ogrodzeń  można  wykonywać  z  ocynkowanych  rur  okrągłych  i  wyjątkowo  o  kształcie  kwadratowym  lub prostokątnym  względnie  z  
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kształtowników:  kątowników,  ceowników  (w  tym:  częściowo  zamkniętych)  i  dwuteowników,  zgodnie  z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami 
Inżyniera. 
Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków należy przyjmować zgodnie z tablicami od 7 do 13. 
Tablica 7. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco według PN-H-74219 [10] 

Średnica 
 

zewnętrzna, mm 

Grubość 
 

ścianki, mm 

Masa 1 m, 
 
 

kg/m 

Dopuszczalne odchyłki, %  

średnicy 
zewnętrznej 

grubości ścianki 

51,0 
54,0 
57,0 
60,3 
63,5 
70,0 
76,1 
82,5 
88,9 
101,6 

od 2,6 do 12,5 od 2,6 do 
14,2 od 2,9 do 14,2 od 2,9 
do 14,2 od 2,9 do 16,0 od 
2,9 do 16,0 od 2,9 do 20,0 
od 3,2 do 20,0 od 3,2 do 
20,0 od 3,6 do 20,0 

od 3,10 do 11,9 od 3,30 
do 13,9 od 3,87 do 15,0 
od 4,11 do 16,1 od 4,33 
do 18,7 od 4,80 do 21,3 
od 5,24 do 27,7 od 6,26 
do 30,8 od 6,76 do 34,0 
od 8,70 do 40,2 

 
 
 
 
1,25 

 
 
 
 

15 

Tablica 8. Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 [11] 
Średnica 

 
zewnętrzna, mm 

Grubość 
 

ścianki, mm 

Masa 1 m rury 
 

kg/m 

Dopuszczalne odchyłki, %  

średnicy 
zewnętrznej 

grubości ścianki 

51,0 
54,0 
57,0 
60,3 
63,5 

od 2,9 do 5,6 od 2,9 do 8,0 
od 2,9 do 10,0 od 7,1 do 

10,0 od 7,1 do 10,0 

od 3,44 do 6,27 od 3,65 
do 9,04 od 3,87 do 11,60 
od 9,34 do 12,40 od 9,90 

do 13,20 

 
 

1,0 

 
 

15 

Tablica 9. Kątowniki równoramienne, wg PN-H-93401 [19] 
Wymiary 

 
ramion, mm 

Grubość 
 

ramienia, mm 

Masa 1 m 
 

kątownika kg/m 

Dopuszczalne odchyłki, mm  

długości ramienia grubości ramion 

40 x 40 
45 x 45 
50 x 50 
60 x 60 
65 x 65 
75 x 75 
80 x 80 
90 x 90 
100 x 100 

od 4 do 5 od 4 do 5 od 4 do 
6 od 5 do 8 od 6 do 9 od 5 
do 9 od 6 do 10 od 6 do 11 

od 8 do 12 

od 2,42 do 2,97 od 2,74 
do 3,38 od 3,06 do 4,47 
od 4,57 do 7,09 od 5,91 

do 8,62 od5,76 do 10,0 od 
7,34 do 11,90 od 8,30 do 

14,70 
od 12,20 do 17,80 

 
1 
1 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
2 

 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 

Tablica 11. Ceowniki walcowane, wg PN-H-93403 [21] 
Ozna- 
czenie 

Wymiary,   mm Masa 1 m 
ceownika kg/m 

Dopuszczalne odchyłki,   mm 

wysokość 
środnika 

szerokość 
stopki 

grubość 
środnika 

 
środnika 

 
stopki 

 
grubości 

C 40 
C 45 
C 50 
C 65 
C 80 
C 100 
C 120 
C 140 

40 
45 
50 
65 
80 
100 
120 
140 

20 
38 
38 
42 
45 
50 
55 
60 

5 
5 
5 

5,5 
6 
6 
7 
7 

4,75 
5,03 
5,59 
7,09 
8,64 
10,60 
13,40 
16,00 

 
1,5 

 
1,5 

 
+0,3; -0,5 

 
+0,4; -0,75 

  
 
2,0 

 
2,0 

 
+0,4; -1,0 

Tablica 12. Teowniki walcowane, wg PN-H-93406 [22] 
Ozna- czenie Wymiary,   mm Masa 1 m 

teownika kg/m 
Dopuszczalne odchyłki,   mm 

wysokość 
środnika 

szerokość 
stopki 

grubość 
środnika 

 
środnika 

 
stopki 

 
grubości 

T 40x40 
T 50x50 
T 60x60 
T 80x80 
T100x100 

40 
50 
60 
80 

100 

40 
50 
60 
80 
100 

5 
6 
7 
9 
11 

2,96 
4,44 
6,23 
10,70 
16,40 

 
1 

 
1 

 
0,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
0,75 

Tablica 13. Dwuteowniki walcowane, wg PN-H-93407 [23] 
Ozna- czenie Wymiary,   mm Masa 1 m 

dwuteow-nik 
a,kg/m 

Dopuszczalne odchyłki,   mm 

wysokość 
środnika 

szerokość 
stopki 

grubość 
środnika 

 
środnika 

 
stopki 

 
grubości 

I 80 
I 100 
I 120 
I 140 

80 
100 
120 
140 

42 
50 
58 
66 

3,9 
4,5 
5,1 
5,7 

5,94 
8,34 
11,10 
14,30 

 
 

2 

 
 
1,5 

 
 
0,5 

2.3.4.2. Wymagania dla rur 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 [11] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera. 
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne 
nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. Pożądane jest, aby rury były dostarczane o: 
długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 
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długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną 
odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 
Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H-
84019 [14], PN-H-84030-02 [17] lub inne normy. 
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [12]. 
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym ze składającym zamówienie. Rury powinny być 
cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na  przywieszkach  metalowych  (dotyczy  
średnic  i  grubości  mniejszych).  Cechowanie  na  rurze  lub  przywieszce  powinno  co  najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 
2.3.4.3. Wymagania dla kształtowników 
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [18]. Powierzchnia kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i 
wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie, z tym, że obrobiona 
powierzchnia powinna  mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę 
wymiarową dla kształtownika. 
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, 
rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według PN-H-84020 [15] - tablica 14 lub innej uzgodnionej stali i normy 
pomiędzy składającym zamówienie a dostawcą. 
Tablica 14. Podstawowe własności kształtowników, wg PN-H-84020 [15] 

 
 
Stal 

 
Granica plastyczności, MPa, 

Minimum dla wyrobów o grubości lub średnicy,   mm 

Wytrzymałość na 
rozciąganie MPa, dla 

wyrobów o grubości lub 
średnicy,   mm 

 
do 40 

od 41 do 
63 

od 64 do 
80 

od 81 do 
100 

od 101 do 
150 

od 151 do 
200 

 
do 100 

od 101 do 
200 

St3W St4W  
225 

 
265 

 
215 

 
255 

 
205 

 
245 

 
205 

 
235 

 
195 

 
225 

 
185 
 
215 

od 360 do 
490 

od 420 do 
550 

od 340 do 
490 

od 400 do 
550 

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach, z tym, że kształtowniki o masie do 25 kg/m dostarcza się tylko w wiązkach  
2.3.4.4. Wymagania dla łączników metalowych do mocowania elementów ogrodzenia 
Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą elementów ogrodzenia jak śruby, wkręty, nakrętki itp. 
powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
Własności  mechaniczne  łączników  powinny  odpowiadać  wymaganiom  PN-M-82054  [34],  PN-M-82054-03  [35]  lub  innej uzgodnionej. 
Do  każdej  partii  dostawy,  na  żądanie  składającego  zamówienie,  powinno  być  wystawione  przez  wytwórcę  zaświadczenie zawierające co najmniej: datę 
wystawienia zaświadczenia, nazwę i adres wytwórni, oznaczenie wyrobu, liczbę dostarczonych sztuk, ew. masę partii, wyniki badań oraz podpis i pieczęć 
wytwórni. 
Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od wielkości i masy  
wyrobów. Śruby,  wkręty,  nakrętki  itp.  powinny  być  przechowywane  w  pomieszczeniach  suchych,  z  dala  od  materiałów  działających korodująco i w 
warunkach zabezpieczających przez uszkodzeniem. 
Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowania: a) umiarkowanych 8   m, b) ciężkich - 12  m, zgodnie z określeniem 
agresywności korozyjnej środowisk według PN-H-04651 [9]. 
2.3.4.5. Wymagania dla drutu spawalniczego 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier przewidują wykonanie spawanych połączeń elementów ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spełniać  
wymagania  PN-M-69420  [28],  odpowiednio  dla  spawania  gazowego  acetylenowo-tlenowego  lub  innego zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Średnica drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych, lub od 6 do 8 mm  gdy elementy łączone są grubsze niż 15 mm. 
Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów. Wytrzymałość drutów na rozciąganie powinna wynosić: 
Średnica drutu, mm Wytrzymałość na rozciąganie od 1,2 do 1,6 od 750 do 1200 MPa od 2,0 do 3,0  od 550 do 1000 MPa powyżej 3,0  od 450 do   900 MPa. 
Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach.  Kręgi drutów powinny składać się z jednego odcinka drutu, a  zwoje nie powinny być 
splątane. Każdy krąg drutu powinien być związany miękkim drutem co najmniej w trzech miejscach. Drut na szpulach powinien składać się z jednego 
odcinka o regularnych i niesplątanych zwojach, nawiniętych regularnie i ściśle na całej szerokości szpuli. Pręty w pakietach powinny być związane miękkim 
drutem, co najmniej w dwóch miejscach, w wiązki o masie od 10 do 40 kg. Łączna maksymalna masa pakowanych drutów i prętów nie powinna przekraczać 
50 kg netto. Każdy krąg, szpula drutu i wiązka prętów powinna mieć przywieszkę co najmniej z danymi: nazwą wytwórcy, oznaczeniem wyrobu, numerem 
partii drutu (prętów), masą netto, potwierdzeniem kontroli o jakości wyrobu. 
Do każdej partii drutów wytwórca powinien dostarczyć zaświadczenie, w którym podane są następujące wyniki badań: oględziny zewnętrzne,  sprawdzenie 
wymiarów,  sprawdzenie  składu  chemicznego,  sprawdzenie  wytrzymałości  drutu  na  rozciąganie,  sprawdzenie sprężystości drutu, sprawdzenie kręgów drutu 
i pakowania oraz stwierdzenie zgodności własności drutów lub prętów z normą. 
Druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynników wywołujących korozję. 
2.3.4.6. Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych 
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona być z cynku o czystości nie mniejszej  niż  99,5%  i  
odpowiadać  wymaganiom  BN-89/1076-02  [38].  Minimalna  grubość  powłoki  cynkowej  powinna  być  zgodna  z wymaganiami tablicy 15, a pomiar tej 
grubości powinien odpowiadać zaleceniom PN-H-04623 [8]. 
Tablica 15. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie korozji atmosferycznej, wg BN-89/1076-02 [38] 

Agresywność korozyjna atmosfery 
 

wg PN-H-04651 [9] 

Minimalna grubość powłoki,   m, przy wymaganej trwałości w latach 

10 20 

Umiarkowana Ciężka 120 
160 M 

160 
200 M 

M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej 

Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać widocznych wad, jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub 
odstawanie powłoki od podłoża. 
2.3.5. Prefabrykowane elementy ogrodzeń żelbetowych 
Do prefabrykowanych elementów ogrodzeń żelbetowych mogą należeć: słupy, deski pełne, deski ażurowe i ew. fundamenty 
(przykłady takich elementów podano w załączniku 11.2). 
Prefabrykowane  elementy  ogrodzenia  żelbetowego  powinny  odpowiadać  wymaganiom  BN-70/6744-03  [43],  a  wymiary  - dokumentacji projektowej 
lub wskazaniom Inżyniera. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać: 
a) dla słupów 
długość  +5;   -10 mm, wymiary przekroju   +3;    - 3 mm, szerokość wpustu    +3; 0 mm, 
b) dla desek 



 34

długość  +5; -10 mm, wysokość    +5;  -5 mm, grubość  +3; -3 mm, 
kąt prosty (różnica długości przekątnych)   +5;   -5 mm. 
Elementy ogrodzenia powinny mieć powierzchnie gładkie bez raków, rys otwartych i pęknięć, krawędzie ostre, a płaszczyzny wzajemnie   prostopadłe.   
Dopuszczalne   są   drobne   wgłębienia   na   powierzchniach   jako   pozostałości   po   pęcherzykach   powietrza wydobywającego się podczas wibrowania 
betonu. Dopuszcza się występowanie na krawędziach elementów obić o głębokości do 5 mm i łącznej  długości  nie  przekraczającej  200  mm  dla  jednego  
elementu.  Dopuszczalna  wichrowatość  deski  ogrodzeniowej  nie  powinna przekraczać 5 mm. 
Dla każdej partii dostarczanych elementów producent zobowiązany jest wystawić zaświadczenie zawierające: datę wystawienia zaświadczenia, nazwę i adres 
zakładu produkcyjnego, rodzaj badanego elementu, badaną ilość elementów, datę produkcji, wyniki badań, podpisy osób obecnych przy przeprowadzeniu 
badania. 
Przy składowaniu, deski żelbetowe powinny być układane rębem na dłuższym boku warstwami, na dokładnie wyrównanym i utwardzonym podłożu. Desek nie 
należy układać na płask. Deski o wysokości do 60 cm mogą być układane w trzech warstwach, a deski o wysokości  90  cm  należy  układać  nie  więcej  niż  w  
dwóch  warstwach.  Każdą  warstwę  desek  żelbetowych  należy  układać  na  dwóch drewnianych podkładkach. 
2.3.6. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro” 
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy 
z mieszanki betonowej. 
Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być B 15 lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inżyniera. 
Beton powinien odpowiadać wymaganiom  PN-B-06250 [2]. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania PN-B-19701 [6]. Transport i przechowywanie cementu 
powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08 [42]. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełniać 
wymagania PN-B-06712 [4]. 
Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. Domieszki  chemiczne  do  
betonu  powinny  być  stosowane  jeśli  przewidują  to  dokumentacja  projektowa,  SST  lub  wskazania 
Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami 
PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010 [5]. 
Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inżyniera. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-
06251 [3]. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali używanej do 
zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264 [1]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do 
napinania linek i siatki, itp. 
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania 
dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp., 
pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Siatkę metalową należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
Siatkę bezwęzełkową ciężką z tworzyw sztucznych należy przewozić powszechnie stosowanymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Liny stalowe o masie do 400 kg mogą być dostarczane na bębnach drewnianych, metalowych lub w kręgach. Liny należy przewozić w warunkach nie 
wpływających na zmianę własności lin. 
Rury stalowe na słupki przewozić można dowolnymi środkami transportu. W przypadku załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii rur należy 
je zabezpieczyć przed pomieszaniem. 
Kształtowniki można przewozić dowolnymi środkami transportu luzem lub w wiązkach. Wiązki wiąże się drutem stalowym lub taśmą stalową w dwóch 
miejscach, w odległości około 500 mm od końców. Drut i taśma użyta do wiązania wiązek powinna być o takiej wytrzymałości na rozciąganie, która 
gwarantuje, że w czasie załadunku, transportu i wyładunku nie nastąpi zerwanie wiązania. Wiązania nie należy używać jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku 
przemieszczenia wyrobu. W przypadku ładowania na środek transportu więcej niż jednej  partii  wyrobów,  należy  je  zabezpieczyć  przed  pomieszaniem.  
Przy  transporcie  przedmiotów  pometalizowanych  zalecana  jest ostrożność, ze względu na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne występujące przy 
uderzeniach. 
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku 
stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed korozją, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Prefabrykowane deski 
żelbetowe należy układać  na  środkach  transportowych  rębem,  ściśle  jedna  przy drugiej,  długością  w 
kierunku jazdy, warstwami na przekładkach drewnianych. Wysokość ładunku desek ogrodzeniowych nie może przekroczyć wysokości ścian 
środka transportowego więcej niż o 1/3 wysokości ostatniej warstwy desek. 
Prefabrykowane słupy żelbetowe należy układać na środkach transportu ściśle obok siebie, długością w kierunku jazdy. Wysokość 
ładunku słupów nie powinna przekraczać wysokości ścian środka transportowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady wykonania ogrodzeń 
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu  budowy i 
na zapleczu. 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań 
Inżyniera. 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą OST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 
wykonanie dołów pod słupki, 
wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, ustawienie słupków (metalowych, żelbetowych), 
wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego, względnie ustawienie desek żelbetowych), wykonanie bram i furtek. 
5.3. Wykonanie dołów pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od 
wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a 
następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości: 
a)   dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, że przy wysokości siatki przekraczającej 2,2 m - po ok. 2 m, b)   dla ogrodzenia żelbetowego - równe długościom desek 
prefabrykowanych, 
i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. 
Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. 
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5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki 
betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, słupki betonowe mogą być 
obłożone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią. 
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom punktu 2.3.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek 
należy podeprzeć. 
Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 

dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach. 
5.5. Ustawienie słupków 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej 
wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury. 

Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15o  należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi 

słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o. Zamiast ukośnych słupków wspierających, można przy 
ogrodzeniowych słupkach żelbetowych zastosować, za zgodą Inżyniera, bloczki oporowe (betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustawiania słupka w dole 
(przykłady w zał. 11.3). 
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek  usztywniających  przez posiadanie odpowiednich uszek lub 
otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. 
5.6. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier na wniosek Wykonawcy ustali bezpośrednie wbijanie lub wwibrowywanie słupków ogrodzenia w grunt, to 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera: 
sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący odkształceń lub uszkodzeń słupka, 
rodzaj sprzętu (i jego charakterystykę techniczną), dotyczący np. młotów (bab) ręcznych podnoszonych bezpośrednio (lub przy użyciu urządzeń pomocniczych) 
przez robotników, młotów (kafarów) mechanicznych z wciągarką ręczną lub napędem spalinowym, wibromłotów pogrążających słupki w gruncie poprzez 
wibrację i działanie udarowe, przy zachowaniu wymagań ustawienia słupków podanych w p. 5.5, z anulowaniem postanowień dotyczących wykonania dołów i 
fundamentów podanych w punktach 5.3 i 5.4. 
5.7. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to należy rozwiesić trzy linki (druty) usztywniające: u góry, na dole i w środku ogrodzenia i 
przymocować je do słupków. Do słupków końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagięte 
do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki 
narożne i bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwalniały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami względnie złączami 
rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inżyniera. Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one 
ujemnie na słupki narożne lub bramowe. 
Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i bramowych za pomocą prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Siatkę napina się w sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami  ocynkowanego drutu co  
50  do  70  cm) do  linek.  Górną  krawędź siatki  metalowej  należy  łączyć  z  linką  zaginając  na  niej poszczególne druty siatki. Siatka powinna być napięta 
sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 
Siatkę z tworzywa sztucznego przymocowuje się do słupków tak jak siatkę metalową, a do linek - zwykle kawałkami ocynkowanego drutu. Po akceptacji 
Inżyniera, siatka z tworzywa sztucznego może być przymocowana tylko do dwóch linek: górnej i dolnej. 
5.8. Wykonanie siatki w ramach 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to siatka powinna być umieszczona w ramach z kątownika (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 
50 x 6 mm) lub innego kształtownika zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Zaleca się stosowanie jednakowych odległości między słupkami, w celu zachowania możliwie jednego wymiaru ramy. Krótsze ramy można wykonać przy 
narożnikach i bramach. Górne krawędzie ram ogrodzenia powinny być zawsze poziome. 
Prześwity między ramą a słupkiem nie powinny być większe niż 8 do 10 cm. 
Ramy z siatką umieszcza się między słupkami i przymocowuje do słupków w sposób zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera 
(przykłady mocowania ram do słupków podano w załączniku 11.4). W celu uniknięcia wydłużenia lub kurczenia się ram pod wpływem temperatury zaleca 
się mocować ramy do słupków za pomocą śrub i płaskowników z otworami podłużnymi. 
5.9. Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia 
Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [27]. 
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny przekraczać 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 
mm i  1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm. 
Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie powinien być większy niż tablicy 16 jeśli uzna, że nie  
mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia. 
Tablica 16. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M-69775 [29] 

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady,  mm 

Brak przetopu Podtopienie lica Porowatość Krater Wklęśnięcie 
lica 
Uszkodzenie mechaniczne 
Różnica wysokości sąsiednich wgłębień 
i wypukłości lica 

2,0 
1,5 
3,0 
1,5 
1,5 
1,0 
3,0 

5.10. Wykonanie ogrodzenia z prefabrykatów żelbetowych 
Deski z prefabrykatów żelbetowych, bez względu na konfigurację terenu, powinny być ułożone poziomo. Jeśli nie ma możliwości utrzymania ogrodzenia w 
poziomie na całej długości, należy zastosować stopnie w ogrodzeniu. Ogrodzenie można uszczelnić od dołu wkopując w ziemię deskę ogrodzenia na głębokość 
od 10 do 20 cm. Przy narożnikach i bramach, gdy przęsło ogrodzenia może być krótsze, należy deski odpowiednio przyciąć lub ustawić je pionowo. 
Jeśli rowki w słupkach żelbetowych wykonane są niedokładnie (zwłaszcza ich głębokość), po akceptacji Inżyniera, można po założeniu deski do poprzedniego 
słupka dostawiać kolejno następne słupki umocowując je w gruncie w trakcie stawiania ogrodzenia. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to deski należy połączyć ze słupkami zaprawą cementową o wytrzymałości na ściskanie min. R28 = 
12 MPa, pozostawiając co trzecie lub czwarte przęsło nie usztywnione jako dylatację. 
(Przykłady wykonania ogrodzenia z różnych rodzajów desek pełnych i ażurowych podano w załączniku 11.2). 
5.11. Wykonanie bram i furtek 
Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i 
wymiary ustala Inżynier. 
Zaleca się wykonanie bram i furtek z kątowników (np. o wymiarach 45 x 45 x  5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innych kształtowników z wypełnieniem ram 
siatkami metalowymi (przykład podano w załączniku 11.1 pkt 11.1.5). 
Każda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp. 
5.12. Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach 
5.12.1. Malowanie ogrodzeń metalowych 
Ocynkowaną siatkę, słupki i inne elementy metalowe ogrodzenia należy malować pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawiania się 
rdzy, a następnie przeciętnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozją. 

Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie 



 36

należy malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniżej +5oC, jak również malować metodą natryskową w temperaturze poniżej +15oC oraz podczas 
występującej mgły i rosy. 
Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń: 
z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, ew. starą, łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające 
przyczepność farby do podłoża; przez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowanie, 
odpalanie, ługowanie lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 [24] i PN-ISO-8501-1 [36], 
przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i 
zeszlifować podłoże pod farbę, 
do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego, dobrej jakości, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako: 
a)   farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), 
b)   farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe, itp.) 
oraz 
c)   rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby, 
farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha” (zestalonej substancji błonotwórczej  na powierzchni farby), 
dokładne wymieszanie (połączenie lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ew. przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych 
resztek osadu i innych zanieczyszczeń), 
malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą natryskową (pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.), 
z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową, przy czym każdą następną warstwę 
można nałożyć po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej. 
Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053 [25]. 
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST lub Inżynier na wniosek Wykonawcy. 
Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby 
w tych miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozję słupka. 
Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. 
Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera badania na zawartość szkodliwych składników (np. trującego 
toluenu jako rozpuszczalnika). 
Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i 
pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji. 
5.12.2. Naprawa ogrodzeń 
Naprawa ogrodzeń może polegać na wymianie elementów zniszczonych na nowe lub na doprowadzeniu starych elementów do 
stanu właściwego dla całościowych funkcji ogrodzenia. 
Zakres napraw ogrodzenia powinien być określony w dokumentacji projektowej, SST lub wytycznych Zamawiającego. 
Wszystkie  elementy  przewidziane  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  demontowane  bez  powodowania  zbędnych uszkodzeń. 
Naprawione fragmenty ogrodzenia nie powinny w zasadzie różnić się konstrukcją i wyglądem od pozostałych odcinków, chyba że naprawę wykonuje się jako 
tymczasową lub Zamawiający celowo wprowadza nowe materiały i rozwiązania konstrukcyjne. 
Zniszczenia lub wybrzuszenia siatki stalowej lub siatki z tworzywa sztucznego należy naprawić przez usunięcie uszkodzonego odcinka i wstawienie nowego, 
łącząc starą i nową siatkę z zasady spiralami wyplecionymi z siatki stalowej. Podobnie należy postąpić przy wymianie zniszczonych pojedynczych spiral 
siatki, które należy zastąpić nowymi. Rozpinanie nowych odcinków siatki należy wykonać zgodnie z zaleceniami punktu 5.7. 
Uszkodzone lub wygięte słupki stalowe należy albo zastąpić nowymi słupkami, a przy mniejszych uszkodzeniach - wyprostować 
przez uderzanie młotkiem, stosując odpowiednie przykładki drewniane od strony wygięcia. 
Siatki w ramach, uszkodzone w niewielkim stopniu, można naprawić przez wymontowanie całego przęsła i dokonanie naprawy w warsztacie. Siatki w ramach, 
uszkodzone w znacznym stopniu, powinny być zastąpione nowymi przęsłami. 
Ubytki  w  betonowych  lub  żelbetowych  słupkach,  fundamentach  i  prefabrykatach  należy  uzupełnić  zaprawą  cementową  po uprzednim oczyszczeniu 
zabrudzeń i okruszyn lub skuciu miejsc zastarzałych do uzyskania czystego betonu. Szczeliny powstałe np. wskutek nierównomiernego osiadania lub innych 
przyczyn, należy zalać rzadką zaprawą cementową po uprzednim, dokładnym usunięciu zanieczyszczeń. W przypadku zerwania zbrojenia, należy wzmocnić je 
prętami dodatkowymi, łącząc ze zbrojeniem starym po stworzeniu haków i okręceniu drutem miękkim oraz wypełnieniu strzemionami. Mieszankę betonową 
należy układać małymi porcjami i zagęszczać ją, a po stwardnieniu betonu połączenie starego i nowego betonu zatrzeć packą. 
Wszystkie bezużyteczne (zniszczone) elementy ogrodzeń, o ile zgodnie z SST nie stają się własnością Wykonawcy, powinny być odwiezione na miejsce 
określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2.3. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) 
należą: 
siatki ogrodzeniowe, liny stalowe, 
rury i kształtowniki na słupki, drut spawalniczy, 
pręty zbrojeniowe, 
prefabrykowane elementy ogrodzeń żelbetowych. 
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając 
nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych 
robót. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem  o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone  w zakresie powierzchni wyrobu 
i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 17. Tablica 17. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i 
wymiarów wyrobów dostarczonych przez producenta 

 
Lp. 

 
Rodzaj badania 

 
Liczba badań 

 
Opis badań 

Ocena wyników badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 badań z 
wybranych losowo 
elemen-   tów w każdej 
dostarczanej partii 
wyrobów liczącej do 
1000 
elementów 

Powierzchnię zbadać nie uzbrojonym 
okiem. Do ew. sprawdzenia 
głębokości 
wad użyć dostępnych narzędzi (np. 
liniałów z czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów, itp.) 

Wyniki powinny być
zgodne z wymaganiami 
punktu 
2.3. 

2 Sprawdzenie 
wymiarów 

Przeprowadzić uniwer-  salnymi 
przyrządami pomiarowymi lub spra-
wdzianami 

W  przypadkach  budzących wątpliwości  można  zlecić  uprawnionej  jednostce  zbadanie  właściwości  dostarczonych  wyrobów i 
materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.3. 
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6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a)   zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), b)   zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z 
punktem 2.3, 
c)   prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3, 
d)   poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4, e)   poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6, 
f)    prawidłowość  wykonania  siatki  ogrodzeniowej,  zgodnie  z  punktem  5.7  lub  5.8,  względnie  wykonania  ogrodzenia  z  prefabrykatów 
żelbetowych, zgodnie z punktem 5.10, 
g)   poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11. 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 
a)   przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) należy dokładnie oczyścić z żużla, 
zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 
b)   oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być 
stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 
c)   w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26], 
d)   złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach OST zostaną przez Inżyniera odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki 
ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień OST zostaną rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr). 
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z bramami i furtkami. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych, ustawienie 
ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, uporządkowanie terenu, przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1.   PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
2.   PN-B-06250 Beton zwykły 
3.   PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
4.   PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5.   PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
6.   PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
7.   PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8.   PN-H-04623 Ochrona   przed   korozją.   Pomiar   grubości   powłok   metalowych metodami nieniszczącymi 
9.   PN-H-04651 Ochrona  przed  korozją.  Klasyfikacja   i   określenie   agresywności korozyjnej środowisk 
10.   PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
11.   PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
12.   PN-H-82200 Cynk 
13.   PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
14.   PN-H-84019 Stal  niestopowa  do  utwardzania  powierzchniowego  i  ulepszania cieplnego. Gatunki 
15.   PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
16.   PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
17.   PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
18.   PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
19.   PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
20.   PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
21.   PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
22.   PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
23.   PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
24.   PN-H-97051 Ochrona  przed  korozją.  Przygotowanie  powierzchni  stali,  staliwa  i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczn 
25.   PN-H-97053                         Ochrona  przed  korozją.  Malowanie  konstrukcji  stalowych.  Ogólne wytyczne 
26.   PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
27.   PN-M-69011                        Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
28.   PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
29.   PN-M-69775                        Spawalnictwo.   Wadliwość   złączy   spawanych.   Oznaczanie   klasy wadliwości na podstawie oględzin 
zewnętrznych 
30.   PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
31.   PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
32.   PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
33.   PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
34.   PN-M-82054                        Śruby,  wkręty  i  nakrętki  stalowe  ogólnego  przeznaczenia.  Ogólne wymagania i badania 
35.   PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
36.   PN-ISO-8501-1                   Przygotowanie   podłoży   stalowych   przed   nakładaniem    farb   i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 
37.   BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
38.   BN-89/1076-02                   Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. 
Wymagania i badania 
39.   BN-69/5018-01 Drut kolczasty 
40.   BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
41.   BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu 
42.   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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43.   BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzeń żelbetowych. 
10.2. Inne dokumenty 
44. Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 1979-1982 
45. Wytyczne stosowania ogrodzeń drogowych (projekt). CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 1990. 
11. ZAŁĄCZNIKI. PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA WYBRANYCH KONSTRUKCJI    ROZWIĄZAŃ 
11.1. Przykłady ogrodzeń z siatek metalowych 
11.1.1. Siatki z drutami pionowymi i poziomymi, o zmiennych wymiarach oczek (wg WSOD [45]) 
a) ogrodzenie chroniące przed drobną zwierzyną, bydłem domowym i sarnami 
 

 
 

 
b) ogrodzenie chroniące przed drobną zwierzyną i jeleniami lub danielami 
11.1.2. Rodzaje siatek metalowych o jednakowych oczkach a)   siatka pleciona ślimakowa, 
b)   siatka zwijana z drutu, 
c)   siatka o splocie tkackim, 
d)   siatka jednolita z ciętej blachy stalowej 
a) b) c) d) 
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11.1.3. Ogrodzenie z siatki plecionej ślimakowej na linkach stalowych (wg KPED [44]) 
11.1.4. Ogrodzenie z siatki plecionej ślimakowej w ramach stalowych z kątownika (wg KPED [44]) 

 
 
11.1.5. Brama i furtka w ogrodzeniu drogowym (wg KPED [44]) 
 
11.1.6. Dodatkowe urządzenia w ogrodzeniach (wg WSOD [45]) 
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a) linka z drutu kolczastego na terenach hodowlanych i wypasu zwierząt domowych b) ogrodzenie w strefach migracji zwierząt o znacznej skoczności 

 
11.1.7. Przykłady zabezpieczenia ogrodzenia nad rowami lub kanałami wodnymi, uniemożliwiające przedostawanie się dzieci i zwierząt na drogę i pozwalające 
na przepływ odpadków z wodą 
a)   zabezpieczenie z drutu kolczastego  
b)  zabezpieczenie  w  postaci  klapy  na  zawiasie, samoczynnie odchylającej się pod naciskiem przepływających  odpadków  lub  podnoszonej przez 
pracowników obsługi 
 
 
 
 
 
 

 
1 - dodatkowe druty kolczaste pod ogrodzeniem 
2 - prześwit około 15 cm 
3 - klapa 
4 - zawiasa (pręt) 
5 - ogrodzenie drogi 
11.2. Przykłady ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych 
11.2.1. Kształt i wymiary desek elementów ogrodzeń żelbetowych (wg BN-70/6744-03 [43]) 

 
Deska pełna 202 x 30 x 5 cm 

 
Deska ażurowa prosta 202 x 90 x 5 cm 

 
Deska ażurowa prosta 202 x 60 x 5 cm 
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Deska ażurowa krzyżulcowa 202 x 60 x 5 cm 

 
 
Deska ażurowa kombinowana 202 x 90 x 5 cm 
11.2.2. Kształt i wymiary żelbetowych słupów ogrodzeń (wg BN-70/6744-03 [43]) 

 
Słup dla ogrodzeń o wysokości 2,10 m 
Słup dla ogrodzeń o wysokości 1,80 m 

 
Słup dla ogrodzeń o wysokości 1,50 m 
Słup dla ogrodzeń o wysokości zmiennej 

 
Szczegół przekroju poprzecznego słupa 
11.2.3. Przykłady ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych, składane z różnych rodzajów desek pełnych i ażurowych (wg M.Bosakirski, J.M.Łobocki: Ogrodzenia, 
„Arkady” Warszawa, 1990 
Wariant 1 
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Wariant 2 

 

Wariant 3  
Uwaga: deska najniższa jest częściowo wkopana w grunt 
11.3. Przykłady wzmocnienia słupków narożnych i bramowych - słupkami wspiera- jącymi i bloczkami oporowymi 
11.3.1. Metalowe słupki wspierające 
a)   słupek wspierający w ciągu ogrodzenia 
(wg P.Głowacki, A.Niemirski: Ogrodzenia, murki, PWRiL, Warszawa 1986) 

 
b) słupki wspierające narożne 
(wg Virginia Department of Highways: Road design and standards, 1973) 
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c) słupki wspierające w ciągu ogrodzenia 
(wg Virginia Department of Highways: Road design and standards, 1973) 

 
Uwaga: słupki zastrzałowe stosuje się co ok. 150 m lub gdy zmiana poziomu terenu wynosi 

15o.   Na  terenach  występowania  zwierzyny  zaleca  się  stosowanie  słupków zastrzałowych co ok. 50 m. 
11.3.2.  Wzmocnienie słupków żelbetowych 
(wg M.Bosakirski, J.M.Łobocki: Ogrodzenia, „Arkady”, Warszawa 1990) 
a) żelbetowy słupek wspierający 

 
1 - słupek żelbetowy wspierający 
2 - naciąg z linki stalowej 
3 - linki usztywniające siatkę 
4 - oparcie słupka wspierającego 
 
b) wzmocnienie narożnego słupka ogrodzenia z prefabrykatów żelbetowych za pomocą bloczków oporowych 
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1 - słupek żelbetowy 
2 - bloczki oporowe 
3 - podkład pod słupek 
4 - deski żelbetowe ogrodzenia 
11.4. Przykłady mocowania ram z siatką do słupków ogrodzeniowych 
(wg M.Bosakirski, J.M.Łobocki: Ogrodzenia, „Arkady”, Warszawa 1990) 
11.4.1. Przykłady mocowania ram z siatką do słupków metalowych a) za pomocą śrub 



 45

 
b) za pomocą przyspawanych płaskowników 

 
 
11.4.2. Przykłady mocowania ram z siatką do słupków betonowych 
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PODBUDOWA Z  TŁUCZNIA KAMIENNEGO 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia 
kamiennego. 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako: 
- podbudowę pomocniczą, 
- podbudowę zasadniczą. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 
kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
2.3. Wymagania dla kruszyw 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 
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 [9], dla których wymagania zostaną 
określone w SST. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla: 
klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej, klasy II i III                        - dla podbudowy pomocniczej. 
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 [8] 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 
1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 

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 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % 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 

3 Odporność  na  działanie  mrozu,  wg  PN-B-06714-19  [5],  %  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 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody bezpośredniej, 
wg  PN-B-06714-19  [5]  i  PN-B-11112  [8],  %  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 w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8] 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwowa 
lub podbudowa 
zasadnicza 

 
Podbudowa 
pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsia- nych na mokro,
% m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 
 
 
3 
4 
 
75 
 
15 
 
15 

 
 
 
4 
5 
 
65 
 
25 
 
20 
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2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 [1], 
% m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 
 
0,2 

 
 
0,3 

3 Zawartość  ziarn  nieforemnych,  wg  PN-B-06714-16  [3],  % 
m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 
40 
nie bada się 

 
 
45 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg 
PN-B-06714-26 [6]: 
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 

 
 
wzorcowa 

 
2.4. Woda 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a)   równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, b)   rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
c)   walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
d)   walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, e)   szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru 
klińca, 
f)    walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
g)   przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, 
pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być 
spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 
D15 

d 85 
gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo odsączającej, 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Geowłókniny przewidziane do użycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W  szczególności 
wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, uniemożliwiająca ich przebicie ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, 
dostosowane do uziarnienia podłoża gruntowego. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń 
Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
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. 
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5.4. Odcinek próbny 
Jeżeli  w SST  przewidziano  konieczność  wykonania  odcinka  próbnego,  to  co  najmniej  na  3  dni  przed  rozpoczęciem  robót, Wykonawca powinien wykonać 
odcinek próbny w celu:stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, określenia grubości warstwy materiału w stanie 
luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do rozkładania i zagęszczania,   jakie będą stosowane do wykonania 
podbudowy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być mniejsza niż 200 m. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany 
w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w 
celu akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w  pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych OST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 
 

 
 
Lp. 

 
 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość 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 

 
6.3.2. 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 pkt  2.3  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. 
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego 
 
Lp.                  Wyszczególnienie badań i pomiarów                   Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

 
2 

 
Równość podłużna 

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

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 

2000 m2
8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m2 

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w 
dokumentacji projektowej. 
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6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11]. Nierówności poprzeczne podbudowy należy 
mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją    0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi 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. 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej    2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
 
6.4.8. Nośność podbudowy 
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
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) 

I 

Pierwotny M E 

II 

Wtórny M E 

Ruch lekki 
Ruch lekko średni i średni 

100 
100 

140 
170 

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

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

odkształcenia M E   jest nie większy    od 2,2. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie 
naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca 
powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy 
utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość 
Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca  wykona  naprawę  podbudowy.  Powierzchnie powinny być naprawione przez 
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. 
Koszty poniesie Wykonawca. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 
Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 
Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, 
przygotowanie podłoża, 
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, rozłożenie kruszywa, 
zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 

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

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

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

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 

6. PN-B-06714-26 Kruszywa       mineralne.       Badania.       Oznaczanie       zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 

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

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

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

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

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

10.2. Inne dokumenty 
Nie występują. 
 

KRAWĘŻNIKI 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników 
betonowych. 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników: 
betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej, 
betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej, 
betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
krawężniki betonowe, 
piasek na podsypkę i do zapraw, cement do podsypki i zapraw, woda, 
materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
 
2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
 
2.3.1. Typy 
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: U   -   uliczne, 
D   -   drogowe. 
 
2.3.2. Rodzaje 
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników betonowych: 
prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, prostokątne  - rodzaj „b”. 
2.3.3. Odmiany 
W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 
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1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 
 
2.3.4. Gatunki 
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 
gatunek 1 - G1, gatunek 2 - G2. 
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 
cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15]. 
 
2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 
 
a) krawężnik rodzaju „a” 

 
b) krawężnik rodzaju „b” 

 
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 

 
Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 
 
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 
 

 
Typ krawężnika 

 
Rodzaj 
krawężnika 

Wymiary krawężników,   cm 

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 wymiaru Dopuszczalna odchyłka, mm 

Gatunek 1 Gatunek 2 

l 8 12 

b,   h 3 3 

 
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe 
i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów,  zgodnie  z BN-80/6775-03/01  [14],  nie  powinny przekraczać wartości podanych 
w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 
 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość wad i 
uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 
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Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających       powierzchnie       górne 
(ścieralne),   mm 

 
niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie:   

 - liczba max 2 2 

- długość, mm, max 20 40 

- głębokość, mm, max 6 10 

 
2.4.3. Składowanie 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm 
większa niż szerokość krawężnika. 
 
2.4.4. Beton i jego składniki 
 
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 
Do  produkcji  krawężników  należy  stosować  beton  wg  PN-B-06250  [2],  klasy  B  25  i  B  30.  W  przypadku  wykonywania  krawężników dwuwarstwowych, 
górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
nasiąkliwością, poniżej 4%, 
ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 
2.4.4.2.  Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701 [10]. Przechowywanie cementu powinno być zgodne 
z BN-88/6731-08 [12]. 
2.4.4.3. Kruszywo 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
Kruszywo  należy  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  kruszywami  innych asortymentów, gatunków 
i marek. 
2.4.4.4. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 
Piasek  na  podsypkę  cementowo-piaskową  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-06712  [5],  a  do  zaprawy  cementowo-piaskowej 
PN-B-06711 [4]. 
Cement  na  podsypkę  i  do  zaprawy  cementowo-piaskowej  powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy  nie  mniejszej  niż  „32,5”, odpowiadający 
wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.6. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
a)   ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, b)   ławy żwirowej - żwir 
odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 
c)   ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 
 
2.7. Masa zalewowa 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów 
płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany 
środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową należy 
pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
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Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 
wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 
5.3. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
 
5.3.1. Ława żwirowa 
Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 
cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
 
5.3.2. Ława tłuczniowa 
Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. 
Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić. 
Przy  grubości  warstwy  tłucznia  w  ławie  wynoszącej  powyżej  10  cm  należy  ławę  wykonać  dwuwarstwowo,  starannie  zagęszczając poszczególne warstwy. 
 
5.3.3. Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. 
Ławy  betonowe  z  oporem  wykonuje  się  w  szalowaniu.  Beton  rozścielony  w  szalowaniu  lub  bezpośrednio  w  korycie  powinien  być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną 
masą zalewową. 
 
5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń 
powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem  lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
 
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 
5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 
5.4.4. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w 
stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi  do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego  lub  taśmy zgodnie z 
wymaganiami  tablicy 1  i  2.  Sprawdzenie  kątów prostych  w narożach  elementów wykonuje  się  przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania  pozostałych  materiałów  stosowanych  przy  ustawianiu  krawężników  betonowych  powinny  obejmować  wszystkie właściwości, określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi    2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 
zgodne z pkt 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a)   Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić    1 cm na każde 100 m ławy. 
b)   Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
- dla wysokości     10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości     10% szerokości projektowanej. c)   Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d)   Zagęszczenie ław. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. e)   Odchylenie linii ław od projektowanego 
kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a)   dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 1 cm  na każde 100 m  ustawionego krawężnika, 
b)   dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c)   równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit 
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pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d)   dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
wykonanie koryta pod ławę, wykonanie ławy, 
wykonanie podsypki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, wykonanie koryta pod ławę, 
ew. wykonanie szalunku, wykonanie ławy, wykonanie podsypki, 
ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
ew. zalanie spoin masą zalewową, 
zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

6. PN-B-10021 Prefabrykaty     budowlane     z     betonu. Metody     pomiaru     cech 
geometrycznych 

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

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

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

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

11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

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

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 
17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
 

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego 
obrzeża chodnikowego. 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem  betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do 
komunikacji. 
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1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami   i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
żwir lub piasek do wykonania ław, cement wg PN-B-19701 [7], 
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3] 
 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
obrzeże niskie  - On, 
obrzeże wysokie  - Ow. 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na: 
gatunek 1    - G1, gatunek 2   - G2. 
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: 
obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
 
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
 

 
Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 
 

Rodzaj 
obrzeża 

Wymiary obrzeży,   cm 

1 b h r 

 
On 

75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

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

 
Rodzaj wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka,   m 

Gatunek 1 Gatunek 2 

l 8 12 

b,   h 3 3 

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

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających      powierzchnie      górne 
(ścieralne) 

 
niedopuszczalne 
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krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe powierzchnie: 
 
liczba, max długość, mm, max 
głębokość, mm, max 

 
 
2 
 
20 
 
6 

 
 
2 
 
40 
 
10 

 
2.4.4. Składowanie 
Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,  posegregowane  według  rodzajów  i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
 
2.4.5. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 30. 
 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5],  a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. Materiały  do  zaprawy  cementowo-
piaskowej  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  OST  D-08.01.01  „Krawężniki 
betonowe” pkt 2. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości 
projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. 
 
5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) 
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać 
szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. 
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić 
wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a)   koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b)   podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, c)   ustawienia betonowego obrzeża 
chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
linii obrzeża w planie, które może wynosić    2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
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niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić   1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
wykonane koryto, wykonana podsypka. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów, 
wykonanie koryta, 
rozścielenie i ubicie podsypki, ustawienie obrzeża, wypełnienie spoin, 
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy 
1.     PN-B-06050                  Roboty ziemne budowlane 
2.     PN-B-06250                  Beton zwykły 
3.     PN-B-06711                  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4.     PN-B-10021                  Prefabrykaty     budowlane     z     betonu.     Metody     pomiaru     cech geometrycznych 
5.     PN-B-11111                  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
6.     PN-B-11113                  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
7.     PN-B-19701                  Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena zgodności 
8.     BN-80/6775-03/01        Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania 
9.     BN-80/6775-03/04        Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
 

NAWIERZCHNIA 
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z 
kostki brukowej betonowej. 
1.1.1. Wymagane zastosowanie kostki w kolorze szarym typu „nostalit” oraz grafitowym.  
 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 
dróg i ulic lokalnego znaczenia, 
parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży, 
chodników, placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.   Betonowa  kostka  brukowa  -  kształtka  wytwarzana  z  betonu  metodą  wibroprasowania.   Produkowana  jest   jako  kształtka jednowarstwowa lub w 
dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w  budownictwie  drogowym  jest  posiadanie  aprobaty technicznej. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
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Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
2 mm, dla kostek o grubości    80 mm, 
3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
na długości          3 mm, na szerokości      3 mm, na grubości          5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.2.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%. 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach 
zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
próbka nie wykazuje pęknięć, strata masy nie przekracza 5%, 
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
2.2.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 
 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do  produkcji  kostki  brukowej  należy  stosować  cement  portlandzki,  bez  dodatków,  klasy  nie  niższej  niż  „32,5”.  Zaleca  się 
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
2.3.2. Kruszywo 
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Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla 
produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Właściwości  i  kontrola  wody  stosowanej  do  produkcji  betonowych  kostek  brukowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  wg 
PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory  
zapewniają  gotowym  wyrobom  większą  wytrzymałość,  mniejszą  nasiąkliwość  i  większą  odporność  na  niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa 
się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po 
skończonym  układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku  w szczeliny zamocowanymi  do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można  stosować  mechaniczne  urządzenie  na  rolkach,  prowadzone  liniami  na  szynie  lub krawężnikach. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 
R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Podłoże 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP 35 [7]. 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej,  to  nawierzchnię  z  kostki  brukowej  przeznaczoną  dla  ruchu  pieszego, 
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio 
wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
 
5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  być zgodny z dokumentacją 
projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić: 
grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane 
mechanicznie, 
podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa  powinna  być  przygotowana  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  specyfikacjach  dla  odpowiedniego  rodzaju podbudowy. 
 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do   obramowania   nawierzchni   z   betonowych   kostek   brukowych   można   stosować   krawężniki   uliczne   betonowe   wg BN-80/6775-
03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
5.5. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do  5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i 
wyprofilowana. 
 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z  uwagi  na  różnorodność  kształtów  i  kolorów  produkowanych  kostek,  możliwe  jest  ułożenie  dowolnego  wzoru  -  wcześniej ustalonego w 
dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek  przed  
uszkodzeniem  i  zabrudzeniem.  Wibrowanie  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka  i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 
2.2.1 niniejszej OST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do 

badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2  powierzchni kostek ułożonych w 
nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia 
Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz pkt 5.5 niniejszej OST. 
 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST: 
pomierzenie szerokości spoin, 
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 
cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją    0,5%. 
6.4.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać    1 cm. 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż    5 cm. 
6.4.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać    1,0 cm. 
6.5. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość  pomiarów  dla  cech  geometrycznych  nawierzchni  z  kostki  brukowej,  wymienionych  w  pkt  6.4  powinna  być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
przygotowanie podłoża, 
ewentualnie wykonanie podbudowy, wykonanie podsypki, 
ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, 
przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), dostarczenie materiałów, 
wykonanie podsypki, ułożenie i ubicie kostki, wypełnienie spoin, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy 
 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego  

2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
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4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania ocena zgodności i 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

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

1. Podstawa zmian 
INFORMACJA AKTUALIZACYJNA 
O  WPROWADZENIU  DO  STOSOWANIA PN-EN 1338:2005 
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań 
Opracowanie: lipiec 2005 r. 
Decyzją Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 marca 2005 r. została zatwierdzona norma PN-EN 1338:2005 
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań. 
Norma zawiera postanowienia dotyczące materiałów, właściwości, wymagań i metod badań odnoszących się do betonowych kostek 
brukowych na spoiwie cementowym i elementów uzupełniających, przeznaczonych dla ruchu kołowego i pieszego. 
 
2. Zmiany aktualizacyjne w OST 
Wprowadzenie normy  PN-EN  1338:2005  modyfikuje  dotychczasowe  wymagania  określone  dla  betonowej  kostki  brukowej  w ogólnych 
specyfikacjach technicznych (OST): 
1.   D-05.03.23        Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
2.   D-05.03.23a      Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników, 
które wynikały z ustaleń i procedur Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, zawartych w wydawanych dotychczas aprobatach technicznych. 
W niniejszej informacji przedstawia się propozycje modyfikacji wymagań w OST, według PN-EN 1338, dotyczące ustaleń dla zewnętrznych 
nawierzchni, mających kontakt powierzchni z solą odladzającą w warunkach mrozu. (W przypadku innych zastosowań kostki, np. na wewnętrznych 
nawierzchniach, wymagania OST należy odpowiednio dostosować). 
 
3.  Najważniejsze wymagania dotyczące betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 
 
3.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych deklarowanych  przez producenta 
Dopuszczalne odchyłki 

Grubość kostki mm Długość 
mm 

Szerokość 
mm 

Grubość 
mm 

< 100 
100 

2 
3 

2 
3 

3 
4 

 
Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być    3 mm. 

 
Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki przekraczają 300 mm) 

Długość pomiarowa mm Maksymalna wypukłość 
mm 

Maksymalna wklęsłość 
mm 

300 
400 

1,5 
2,0 

1,0 
1,5 

 
3.2. Właściwości fizyczne i mechaniczne 
3.2.1. Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających 

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania  kg/m2 

 
3 

 
D 

 
Wartość średnia    1,0 
przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 

 
3.2.2. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T  nie powinna być mniejsza niż 3,6 MPa. 
Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 
długości rozłupania. 
3.2.3. Trwałość (ze względu na wytrzymałość) 
Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane działaniu normalnych warunków zewnętrznych zachowują zadowalającą trwałość 
(wytrzymałość) pod warunkiem spełnienia wymagań wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej 
konserwacji. 
3.2.4. Odporność na ścieranie 

 
 
Klasa 

 
 
Oznaczenie 

Wymaganie 

Pomiar wykonany wg zał. G normy 
(na szerokiej tarczy ściernej) 

Pomiar wykonany wg zał. H normy 
(na tarczy Böhmego) 

3 H 23 mm 20000 mm3/5000 mm2 

 
3.2.5. Odporność na poślizg/poślizgnięcie 
Betonowe kostki brukowe wykazują zadowalającą odporność na poślizg/poślizgnięcie pod warunkiem, że ich górna powierzchnia nie była 
szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gładkiej powierzchni. 
Jeżeli wyjątkowo wymagane jest podanie wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie, to należy zastosować metodę badania opisaną w 
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załączniku I normy i zadeklarować wartość minimalną odporności na poślizg/poślizgnięcie. 
3.2.6. Aspekty wizualne 
3.2.6.1. Wygląd 
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J normy, nie powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub 
odpryski. 
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy, nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia 
(rozdzielenia) między warstwami. 
(Uwaga: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek brukowych i nie są uważane za istotne). 
 
3.2.6.2. Tekstura 
Jeżeli  kostki  brukowe  produkowane  są  z  powierzchnią  o  specjalnej  teksturze,  to  taka  tekstura  powinna  być  opisana  przez producenta. 
Jeśli nie ma znaczących różnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy, powinna być 
ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
(Uwaga: Różnice w jednolitości tekstury kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach 
surowców i przez zmianę warunków twardnienia, nie są uważane za istotne). 
 
3.2.6.3. Zabarwienie 
W zależności od decyzji producenta, barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element. 
Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy, powinna być 
ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
(Uwaga:  Różnice  w  jednolitości  zabarwienia  kostek  brukowych,  które  mogą  być  spowodowane  nieuniknionymi  zmianami  właściwości 
surowców lub przez zmianę warunków twardnienia, nie są uważane za istotne). 
 
 
 

WJAZDY I  WYJAZDY Z  BRAM 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
wjazdów i wyjazdów z bram. 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wjazdów i wyjazdów z bram, o 
nawierzchni: 
z kostki kamiennej, z klinkieru, 
z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych, z kostki brukowej betonowej, 
z mieszanek mineralno-asfaltowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostępu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdów wjeżdżających lub wyjeżdżających z bram. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów z bram są: 
kostka kamienna, klinkier drogowy, 
płyty drogowe betonowe, kostka brukowa betonowa, mieszanka mineralno-asfaltowa, piasek, żwir, mieszanka, 
tłuczeń kamienny, beton, 
cement, woda, 
kruszywo do betonu. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Kostka kamienna 
Kostka kamienna nieregularna lub rzędowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-11100 [5]. 
 
2.3.2. Klinkier drogowy 
Klinkier drogowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-77/6741-02 [11]. 
 
2.3.3. Płyty drogowe betonowe 
Płyty drogowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/02 [13] i BN-80/6775-03/01 [12]. 
 
2.3.4. Kostka brukowa betonowa 
Kostka brukowa betonowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w OST D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 
Do wykonywania nawierzchni wjazdów i wyjazdów powinna być stosowana kostka o wysokości 80 mm. 
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2.3.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
Mieszanka  mineralno-asfaltowa  powinna  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  OST  D-05.03.05  „Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego”. 
 
2.3.6. Piasek, żwir, mieszanka 
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 [8]. 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom   PN-B-06712 [4]. Piasek do zaprawy cementowej powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3]. 
Żwir stosowany do wykonania  ław pod  krawężnik  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-11111  [6].  Inny  materiał  można stosować pod 
warunkiem akceptacji Inżyniera. 
2.3.7. Tłuczeń kamienny, kliniec 
Tłuczeń i kliniec stosowany do wykonania ław pod krawężnik powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11112 [7]. 
 
2.3.8. Beton 
Beton użyty na ławę betonową pod krawężnik powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. Jeśli dokumentacja projektowa nie stanowi 
inaczej, powinien to być beton klasy B 15 lub B 10. 
 
2.3.9. Cement 
Cement użyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 32,5 według wymagań 
PN-B-19701 [9]. 
 
2.3.10. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 
 
2.3.11. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10]. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
Warunki składowania materiałów przewidzianych do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów podano w poszczególnych OST, wymienionych 
w pkt 5. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania wjazdów i wyjazdów 
Do wykonania wjazdów i wyjazdów stosowany jest sprzęt wymieniony w OST dla poszczególnych rodzajów nawierzchni według pkt 5. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Wymagania  dotyczące  transportu materiałów  użytych  do  budowy  nawierzchni  wjazdów  i  wyjazdów  zawarte  są  w  OST wymienionych w 
pkt 5. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie koryta 
Wykonanie koryta pod nawierzchnię wjazdów i wyjazdów powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wykop pod ławę obramowania wjazdu i wyjazdu powinien być wykonany zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 
5.3. Wykonanie warstwy odsączającej 
Jeżeli  w  dokumentacji  projektowej  przewidziano  wykonanie  warstwy  odsączającej  lub  odcinającej  to  wykonanie  tej  warstwy powinno być 
zgodne z wymaganiami określonymi w OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 
 
5.4. Wykonanie obramowania 
Obramowanie nawierzchni wjazdów i wyjazdów wykonuje się najczęściej przy zastosowaniu krawężników betonowych lub kamiennych. Jeżeli w 
dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej, to obramowanie nawierzchni wjazdów i wyjazdów należy wykonać zgodnie z OST D-08.01.01 
„Krawężniki betonowe” lub OST D-08.01.02 „Krawężniki kamienne”. 
 
5.5. Wykonanie podbudowy 
W zależności od rodzaju podbudowy przyjętej w dokumentacji projektowej, wykonanie podbudowy powinno być zgodne z odpowiednią OST: 
podbudowa z kruszywa naturalnego, wg OST D-04.04.01, podbudowa z kruszywa łamanego, wg OST D-04.04.02, podbudowa z tłucznia kamiennego, 
wg OST D-04.04.04, podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, wg OST D-04.05.01. 
 
5.6. Wykonanie nawierzchni 
Nawierzchnię wjazdów i wyjazdów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich ogólnych specyfikacjach technicznych. 
Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej lub rzędowej, wg OST D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”. Nawierzchnia z klinkieru, wg 
OST D-05.03.02 „Nawierzchnia klinkierowa”. 
Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych, wg OST D-05.03.03 „Nawierzchnia z płyt betonowych”. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg 
OST D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, wg OST D-05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

5. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

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

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania wjazdów lub wyjazdów i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sprawdzać prawidłowość wykonania: 
koryta i podłoża, warstwy odsączającej, obramowania nawierzchni, podbudowy, 
nawierzchni. 
Zakres i częstotliwość badań, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte są w odpowiednich OST wymienionych w pkt 5. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu z bram. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonane koryto, wykonana warstwa odsączająca, wykonane obramowanie, 
wykonana podbudowa. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m2 wjazdu lub wyjazdu obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, przygotowanie koryta i podłoża, 
wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie obramowania nawierzchni, wykonanie podbudowy, 
wykonanie nawierzchni łącznie z pielęgnacją, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

11. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy 

12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 

13. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 

 
PARKINGI I  ZATOKI 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru parkingów i zatok. 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-niu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca się wykorzystanie OST przy 
zlecaniu robót na dro-gach miejskich i gminnych. 
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1.3. Zakres robót objętych OST 
1.3.1. Zakres stosowania parkingów i zatok 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania: parkingów, zatok autobusowych, zatok postojowych. 
1.3.2. Rodzaje nawierzchni 
W niniejszej OST podano zakres robót dla najczęściej stosowanych konstrukcji nawierzchni w budowie parkingów i zatok. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Parking - wydzielony teren poza koroną drogi, wyposażony w miejsca postojowe dla samochodów oraz w urządzenia dla zaspokajania potrzeb 
podróżnych. 
1.4.2. Droga manewrowa - droga przejmująca ruch pojazdów wjeżdżających na parking i wyjeżdżających z parkingu, na której dokonuje się 
również rozrząd pojazdów lekkich i ciężkich do miejsc postojowych. 
1.4.3. Miejsca postoju samochodów ciężarowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdów o masie do 10 Mg na pojedynczą oś podwójną. 
1.4.4. Miejsca postoju samochodów osobowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdów, których masa całkowita nie przekracza 3,5 Mg. 
1.4.5. Zatoka autobusowa - miejsce zatrzymania dla wymiany pasażerów, urządzone poza jezdnią i przeznaczone wyłącznie dla autobusów 
komunikacji zbiorowej. 
1.4.6. Zatoka postojowa - miejsce w obrębie korony drogi, przeznaczone na parkowanie pojazdów. 
1.4.7. .Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały na podsypkę cementowo-piaskową 
2.2.1. Piasek 
Piasek na podsypkę powinien spełniać wymagania wg BN-87/6774-04 [9]. 
2.2.2. Cement 
Cement stosowany na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim marki 25. 
Cement stosowany do zalania spoin zaprawą cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim marki 35. 
Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-88/B-30000 [1]. Dostarczanie i przechowywanie cementu powinno odpowiadać 
wymaganiom BN-88/6731-08 [5]. 
2.2.3. Woda 
Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2]. 
 
2.3. Krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe 
2.3.1. Krawężniki 
Krawężniki   betonowe,   stosowane   przy   budowie   parkingów   i   zatok   autobusowych,   powinny   odpowiadać   wymaganiom BN-80/6775-
03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.04 [12]. 
2.3.2. Płyty chodnikowe i obrzeża 
Płyty chodnikowe betonowe, stosowane do wykonania peronów na zatokach autobusowych oraz jako ciągi piesze na parkingach, powinny 
odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.03 [6]. 
Obrzeża   chodnikowe   z   prefabrykatów   betonowych   powinny   odpowiadać   wymaganiom   BN-80/6775-03.01   [10]   oraz 
BN-80/6775-03.04 [12]. 
 
2.4. Materiały do nawierzchni parkingów i zatok 
Nawierzchnie parkingów i zatok mogą  być wykonywane z różnych materiałów, zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Materiały stosowane do wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, jedno lub dwuwarstwowych, powinny odpowiadać 
wymaganiom wg OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco”. 
Klinkier, który może być stosowany do nawierzchni stanowisk postojowych na parkingach oraz do wykonania elementów ścieków przy krawężnikach 
na zatokach autobusowych, powinien odpowiadać wymaganiom PN-59/S-96019 [3] oraz BN-77/6741-02 [7]. 
Płyty betonowe sześciokątne, na stanowiskach postojowych parkingów, powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-
80/6775-03.02 [11]. Kostka kamienna nieregularna powinna odpowiadać wymaganiom wg PN-58/S-96026 [4]. 
 
2.5. Materiały do wykonania podbudowy 
Materiały stosowane do podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem powinny odpowiadać wymaganiom OST D-04.05.01 
„Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”, a do podbudowy z chudego betonu wg OST D-04.06.01 „Podbudowa z 
chudego betonu”. 
Materiały stosowane do podbudowy wykonywanej z kruszywa łamanego lub z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinny 
odpowiadać wymaganiom wg OST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego” lub OST D-04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego”. 
 
2.6. Materiały do robót wykończeniowych 
Materiały do umacniania skarp i rowów przy wykonywaniu parkingów i zatok, powinny odpowiadać wymaganiom wg OST 06.01.01 
„Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, darniowanie”. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje umocnienie pobocza pospółką na zatoce autobusowej, to kruszywo użyte do wykonania 
umocnienia powinno odpowiadać wymaganiom wg BN-66/6774-01 [8]. 
 
2.7. Materiały do wykonania odwodnienia 
Jeśli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie elementów odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego na budowanych parkingach  lub  
zatokach,  takich jak:  kanalizacja  deszczowa,  ścieki  z elementów prefabrykowanych  układanych  na  skarpach,  ścieki  z elementów 
prefabrykowanych (korytek betonowych) układanych w rowach, drenów do odwodnienia wgłębnego itp., to materiały lub prefabrykaty użyte do 
wykonania odwodnienia powinny odpowiadać wymaganiom: 
dla kanalizacji deszczowej, wg OST D-03.02.01 „Kanalizacja deszczowa”, 
dla ścieków z elementów prefabrykowanych układanych na skarpach lub w rowach, wg OST D-06.01.03 „Umocnienie rowów i ścieków 
brukowcem lub elementami prefabrykowanymi”, 
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dla drenów do odwodnienia wgłębnego, wg OST D-03.03.01 „Sączki podłużne”. 
 
2.8. Materiały do oznakowania poziomego i pionowego 
Jeżeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na parkingach, to materiały użyte do 
wykonania tych robót powinny odpowiadać wymaganiom: 
dla oznakowania poziomego, wg OST D-07.01.01 „Oznakowanie poziome”, dla oznakowania pionowego, wg OST D-07.02.01 „Oznakowanie 
pionowe”. 
 
2.9. Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów stosowanych do wykonania parkingów i zatok powinno odpowiadać wymaganiom odpowiednich OST. 
 
3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania parkingów i zatok należy stosować ten rodzaj sprzętu, który został podany w odpowiednich OST. 
 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów stosowanych do wykonania parkingów i zatok powinien odpowiadać wymaganiom odpowiednich OST. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy humusu oraz inne elementy robót przygotowawczych, 
które mogą wystąpić przy budowie parkingów i zatok, należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-01.00.00 „Roboty 
przygotowawcze”. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne w wykopach należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.”. 
Roboty ziemne w nasypach należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”. 
 
5.4. Podłoże 
Podłoże pod wykonanie konstrukcji nawierzchni parkingów i zatok powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w 
OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
 
5.5. Podsypka cementowo-piaskowa 
Przy wykonywaniu parkingów i zatok, podsypka cementowo-piaskowa może być stosowana pod ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej, klinkieru, 
płyt betonowych oraz pod ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem. Zastosowanie podsypki i jej grubość powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Wytrzymałość na ściskanie podsypki cementowo-piaskowej po 7 dniach próbek walcowych o średnicy 8 cm 
powinna wynosić co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14 MPa. 
Mieszanie podsypki powinno się odbywać w betoniarkach. 
Piasek, cement i woda powinny odpowiadać wymaganiom wg punktu 2.3. 
Podsypka powinna być rozścielona i wyrównana do profilu zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.6. Krawężniki, obrzeża i chodniki 
Ustawienie krawężników i  obrzeży oraz ułożenie  płyt  chodnikowych  powinno  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST, wskazaniami 
Inżyniera oraz wymaganiami wg odpowiednich OST: 
D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”, D-08.03.01 „Obrzeża betonowe”, 
D-08.02.01 „Chodniki z płyt betonowych”. 
 
5.7. Odwodnienie 
Jeżeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie elementów odwodnienia przy budowie parkingów i zatok, to w zależności od 
rodzaju ich występowania warunki wykonania powinny być zgodne z poszczególnymi ogólnymi specyfikacjami według OST D-03.00.00 
„Odwodnienie korpusu drogowego”. 
Odwodnienie parkingów i zatok powinno być wykonane zgodnie z poszczególnymi ogólnymi specyfikacjami OST D-03.00.00 „Odwodnienie 
korpusu drogowego”. 
 
5.8. Wykonanie podbudowy 
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni parkingów i zatok, należy 
wykonywać wg OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
Podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem należy wykonywać wg OST D-04.05.01 „Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem”, a z chudego betonu wg OST D-04.06.00 „Podbudowa z chudego betonu”. 
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, wymienione w punkcie 2.6 niniejszej specyfikacji technicznej, należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami podanymi w OST D-04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego” oraz OST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego”. 
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, jeżeli jest to przewidziane w dokumentacji projektowej lub SST, należy wykonywać zgodnie z 
OST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. 
 
5.9. Wykonanie nawierzchni 
Nawierzchnie stosowane na parkingach i zatokach powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczególnych 
OST: 
nawierzchnia  z  mieszanek  mineralno-bitumicznych,  według  OST  D-05.03.05  „Nawierzchnie  z  mieszanek  mineralno-bitumicznych 
wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco”, 
nawierzchnia klinkierowa, wg OST D-05.03.02 „Nawierzchnie klinkierowe”, 
nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej, wg OST D-05.03.01 „Nawierzchnie kostkowe”, nawierzchnia z płyt betonowych, wg OST D-05.03.03 
„Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych” 
 
5.10. Roboty wykończeniowe 
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Umocnienie skarp parkingów i zatok przez humusowanie, obsianie i ewentualnie darniowanie, należy wykonywać zgodnie z OST D-06.01.01 
„Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, darniowanie”. 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  inne  umocnienia  skarp  i  rowów,  np.  brukowcem  lub  elementami 
prefabrykowanymi, to roboty te należy wykonywać według odpowiednich OST D-06.01.02 „Umocnienie skarp brukowcem” lub OST 
D-06.01.03 „Umocnienie rowów i ścieków brukowcem lub elementami prefabrykowanymi”. 
 
5.11. Oznakowanie poziome i pionowe 
Oznakowanie  poziome  i  pionowe,  jeśli  jest  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej,  powinno  być  wykonane  zgodnie  z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi OST: D-07.01.01 „Oznakowanie poziome” i D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe”. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Sprawdzenie prawidłowości robót przygotowawczych 
Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
a)   dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b)   wymaganiami podanymi w OST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 
 
6.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych 
Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
a)   dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b)   wymaganiami podanymi w OST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.” i OST D-02.03.01”Wykonanie nasypów”. 
 
6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podłoża 
Rodzaj gruntu podłoża należy określić na podstawie badań laboratoryjnych. 
Kontrola jakości przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz w OST D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
 
6.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki 
Kontrola jakości ułożonej podsypki cementowo-piaskowej polega na sprawdzeniu zgodności z: 
a)   dokumentacją projektową w zakresie grubości i wyrównania do wymaganego profilu - na podstawie oględzin i pomiarów, b)   wymaganiami 
podanymi w p. 5.5 niniejszej OST, w zakresie wytrzymałości na ściskanie. 
 
6.5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania krawężników, obrzeży i chodników 
Kontrola jakości wykonania krawężników, obrzeży i chodników polega na sprawdzeniu zgodności z: 
a)   dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, b)   wymaganiami podanymi wg odpowiednich OST: 
D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”, 
D-08.02.01 „Chodniki z płyt betonowych”, D-08.03.01 „Obrzeża betonowe”. 
 
6.6. Sprawdzenie wykonania odwodnienia 
Kontrola wykonania odwodnienia polega na sprawdzeniu zgodności z: 
a)   dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b)   wymaganiami podanymi w odpowiednich OST D-03.00.00 „Odwodnienie korpusu drogowego”. 
 
6.7. Sprawdzenie wykonania podbudowy 
Kontrola jakości wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodności z: 
a)   dokumentacją projektową w zakresie rodzaju, grubości, szerokości i spadków poprzecznych - na podstawie oględzin i pomiarów, b)   
wymaganiami podanymi wg odpowiednich OST: 
dla  podbudowy  z  gruntu  lub  kruszywa  stabilizowanego  cementem  wg  OST D-04.05.01  „Podbudowa  z  gruntu  lub  kruszywa 
stabilizowanego cementem”, 
dla podbudowy z chudego betonu wg OST D-04.06.00 „Podbudowa z chudego betonu”, 
dla podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg OST D-04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego” oraz OST D-04.04.02 
„Podbudowa z kruszywa łamanego”. 
Oczyszczenie  i  skropienie  warstw konstrukcyjnych  należy  sprawdzić  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w OST  D-04.03.01 
„Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. 
 
6.8. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Kontrola jakości wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z: 
a)   dokumentacją projektową w zakresie grubości konstrukcji, szerokości, rzędnych wysokościowych i spadków poprzecznych, b)   wymaganiami 
podanymi w odpowiednich OST: 
dla nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, według OST D-05.03.05 „Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco”, 
dla nawierzchni klinkierowych, wg OST D-05.03.02 „Nawierzchnie klinkierowe”, 
dla nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, wg OST D-05.03.01 „Nawierzchnie kostkowe”, 
dla nawierzchni z płyt betonowych, wg OST D-05.03.03 „Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych”. 
 
6.9. Sprawdzenie wykonania robót wykończeniowych 
Kontrola  jakości  wykonania  robót  wykończeniowych  polega  na  sprawdzeniu  ich  zgodności  z  dokumentacją  projektową  na podstawie oględzin 
i pomiarów oraz zgodności z wymaganiami wg odpowiednich OST D-06.00.00 „Roboty wykończeniowe”. 
 
6.10. Sprawdzenie wykonania oznakowania poziomego i pionowego 
Kontrola wykonania oznakowania  poziomego  i  pionowego  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z dokumentacją  projektową  na podstawie 
oględzin i pomiarów oraz zgodności z wymaganiami wg OST D-07.01.01 „Oznakowanie poziome” i OST D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe”. 
 
6.11. Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień OST, powinny być doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z 
OST, a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być ponownie przedstawione do akceptacji Inżyniera. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiarową jest m2  (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają: 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być dokonany po: 
odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych, zdjęciu warstwy humusu lub darniny, wykonaniu robót ziemnych, 
wykonaniu robót odwodnieniowych, 
wykonaniu koryta pod konstrukcję nawierzchni i zagęszczeniu podłoża, b)   odbiorowi końcowemu, 
c)   odbiorowi ostatecznemu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za m2 (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. Cena wykonania 
robót obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie na teren budowy potrzebnych materiałów, wykonanie robót ziemnych i odwodnieniowych, 
wykonanie koryta i ułożenie podbudowy, ewentualnie wykonanie podsypki, wykonanie krawężników, obrzeży i chodników, 
wykonanie nawierzchni, 
wykonanie robót wykończeniowych i ewentualnie oznakowania poziomego i pionowego, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1.   PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
2.   PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
3.   PN-59/S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. Wymagania techniczne i warunki odbioru 
4.   PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
5.   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
6.   BN-80/6775.03.03 Prefabrykaty budowlane z betonu.  Elementy nawierzchni  dróg,  ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Płyty chodnikowe 
7.   BN-77/6741-02 Klinkier drogowy 
8.   BN-66/6774-01 Kruszywa  naturalne do nawierzchni  drogowych  i  kolejowych.  Żwir  i pospółka 
9.   BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 
10.   BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu.  Elementy nawierzchni  dróg,  ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania 
11.   BN-80/6775-03.02 Prefabrykaty budowlane z betonu.  Elementy nawierzchni  dróg,  ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Płyty drogowe 
12.   BN-80/6775-03.04 Prefabrykaty budowlane z betonu.  Elementy nawierzchni  dróg,  ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża. 
 
 
 


