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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

BUDOWA PUMPTRACKA, MINI-PUMPA, SKILLPARKU ORAZ PLACU ZABAW  

WRAZ Z OŚWIETLENIEM TERENU I MONITORINGEM 
 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

DZ. NR 443/4 OBR. 0023 JEDN. EWID. 266101_1 KIELCE 

 1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót. 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania specyfikacji szczegółowej. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych grup robót objętych szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. 

1.2.1. Zakres robót 

ST-01.00.00 Roboty ziemne 

ST-02.00.00 Betonowanie  

ST-02.01.00  Betonowanie – zbrojenie 

             ST-02.01.00  Betonowanie - betonowanie konstrukcji 

ST-03.00.00 Podbudowa  z  kruszywa  łamanego stabilizowanego  mechanicznie 

ST-04.00.00  Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

ST-05.00.00 Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej 

ST-06.00.00  Obrzeża chodnikowe 

ST-07.00.00. Montaż obiektów małej architektury, urządzeń zabawowych  

ST-08.00.00. NAWIERZCHNIA EPDM 

ST-09.00.00. WARSTWA ŚCIERALNA WG WT Z 2014 R. 

ST-10.00.00   OŚWIETLENIE I MONITORING 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Do Wykonawcy należą następujące prace: 

- transport, składowanie materiałów i wyrobów, 

- usunięcie z terenu materiałów z rozbiórek i odpadów, 

- udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, 

- zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogólnych 1.4. Określenia 

podstawowe 

W niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

poleceniami Inspektor nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie określonym w dokumentach Umowy o 

wykonanie robót, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków.  

1.5.2. Organizacji robót  

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów należy stosować się do unormowań zawartych w Ustawie z 

dnia  7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane’’ w aktualnie obowiązującej wersji. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część 

Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem.  

W okresie trwania robót objętych zakresem umowy Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w 

zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 

otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy.  

 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione w cenie Umownej. 

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 

które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Do wykonania robót określonych w pkt 1.2.1. mogą być stosowane wyłącznie materiały i wyroby budowlane 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane. 

Zastosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów 

budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót, posiadających odpowiednie oznakowanie, aprobaty 
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techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą a także inne 

prawnie określone dokumenty. 

Dokumenty stanowiące podstawę wykonania robót a także oświadczeni dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 

zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik budowy ma obowiązek przechowywać przez okres wykonywania 

robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 

uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem nadzoru Wykonawca może otrzymać 

zezwolenie na użycie materiałów nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz ST 

ale cena tych materiałów musi ulec zmianie. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicznej i kosztowej. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 

nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez 

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów lub sprzętu, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie nie mogą być dopuszczone do ruchu 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z  wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji, lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach Umowy, ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. właściwe dokumenty wymagane przez Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881) 

[8] z późniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowiązujące w czasie stosowania danych wyrobów. 

2. dokumenty wymagane przez dokumentacje projektową. 

3. dokumenty wymagane przez ST. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone z zastrzeżeniem pkt 2.4. niniejszej OST. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Przedmiar robót oraz obmiar robót nie jest wymagany ze względu na ryczałtowy charakter rozliczania. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

8.3.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 

zasad stosowanych przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Projektanta. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiającego, Projektanta i Wykonawcy. Inspektor 

nadzoru odbierając roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

Wszystkie zarządzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inspektor nadzoru. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

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

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 

punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej OST obejmuje 

wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 207, poz. 1117 i 1118) Ustawa z dnia 21 marca 

1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 

2002r.Nr 108, poz. 953). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)„Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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ST – 01.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych, które 

zostaną wykonane w ramach: BUDOWA PUMPTRACKA, MINI-PUMPA, SKILLPARKU ORAZ PLACU 

ZABAW WRAZ Z OŚWIETLENIEM TERENU I MONITORINGEM 
 

 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robot wymienionych w punkcie 1.5 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:  

· wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, obsługa geodezyjna placu  
· uzupełnienie osi dodatkowymi punktami  
· wyznaczenie reperów roboczych  
· zastabilizowanie punktów w sposób trwały   
· mechaniczne zdjęcie humusu  
· wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadającej się do dalszego wbudowania  
· Korytowanie pod nawierzchnie  
· Wyrównanie terenu  
· Prace porządkowe 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Punkty główne – punkty załamania osi elementów konstrukcyjnych obiektu, trasy sieci, chodników, placy, 

punktów kierunkowych, początkowego oraz końcowego.  
Warstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych.  
Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku 

pionowym.  
Odkład – miejsce składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów. 

Roboty ziemne – roboty których rezultatem są wykopy lub nasypy. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu  
Pozostałe określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi 

oraz z ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz ich zgodność z Dokumentacją 

Techniczną, Specyfikacją techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 

przepisami.  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 

materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 

 

 

2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe  
Materiały do wykonania robót pomiarowych:  

· Paliki drewniane  
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· Słupki betonowe  
· Farba chlorokauczukowa do oznaczania słupków Materiały 

do zdjęcia humusu – nie dotyczy.  
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na odkład. Zapewnienie 

terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy łącznie z pokryciem 100% kosztów odkładu. 

Wymagane zagęszczenie podsypek, wymiany gruntu oaz zasypek fundamentów do stopnia podanego w 

dokumentacji technicznej branży konstrukcyjnej. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową. Materiały 

dla których normy PN i PB przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, muszą być zaopatrzone 

przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 

Inspektora Nadzoru.  
 
 
3. Sprzęt  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
3.2. Wymagania szczegółowe  
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów tras oraz roboczych punktów 

wysokościowych będą wykonane ręcznie.  
Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym elementów wykonane będą 

specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót – teodolity, niwelatory, dalmierze, 

tyczki, łaty, taśmy stalowe, itp.  
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Do 

wykonania robót związanych ze zdjęciem humusu należy stosować:  
· Koparkę wielonaczyniową z wymiennym osprzętem, zebranie humusu z możliwością załadunku na 

samochody 
· Spycharka – zdjęcie i spryzmowanie humusu  
· Równiarka  
· Samochody samowyładowcze – w przypadku wywozu humusu na odkład poza tern budowy  
· Łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonania robót ziemnych – w miejscach gdzie prawidłowe 

wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe.  
Do wykonania wykopów oraz nasypów Wykonawca winie posiadać:  

· Koparko-ładowarkę  
· spycharkę  
· Samochody ciężarowe samowyładowcze  
· Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp. Sprzęt do 

wykonania korytowania:  
· Koparko-ładowarkę  
· Samochody ciężarowe samowyładowcze  
· Spycharka gąsienicowa  
· Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp.  
· Płyty wibracyjne lekkie – grubość warstwy zagęszczanego gruntu 20 do 40cm  
· Płyty wibracyjne ciężkie – grubość warstwy zagęszczanego gruntu 30 do 60cm  
· Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp. 

 
4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne””. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
 
Roboty pomiarowe – środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania robót może być 

dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych 

materiałów.  
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Humus przeznaczony do dalszego wykorzystania należy przemieszczać na pryzmy przy pomocy równiarek lub 

spycharek. Humus przeznaczony do wywiezienia należy przewozić transportem samochodowym. Wybór 

środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.  
Transport gruntu z wykopów oraz materiałów sypkich do wymiany gruntu odbywać się będzie samochodami 

samowyładowczymi. 
 
5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót  
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
5.2. Zasady wykonania Robót  
Zasady wykonania prac pomiarowych:  
· Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii  
· Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia  
· Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne określone w dokumentacji pokrywają się z rzędnymi w 

terenie, jeśli Wykonawca stwierdzi rozbieżności powinien o tym fakcie powiadomić Inspektora który 
podejmie właściwą decyzje w tym zakresie  

· Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
trakcie trwania robót  

· Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nalezą do 
obowiązków Wykonawcy 

 
Punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały przy użyciu palików drewnianych. Repery 

należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego poza granicami robót związanych z wykonanie 

obiektu. Jako repery robocze mona wykorzystać punkty stałe na stabilnych istniejących budynkach.  
Repery należy zakładać w postaci słupków betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym gruncie bez 

możliwości osiadania.  
Tyczenie osi należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Inwestora. Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i pośrednich w 

odległościach zależnych od charakterystyki obiektu.  
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno przekraczać 

2cm. Rzędne niwelety należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm.  
 

Zdjęcie warstwy humusu  
Humus należy zdejmować mechanicznie lub ręcznie w zależności od zaistniałej sytuacji na terenie budowy. 

Przed rozpoczęciem do wszelkich prac ziemnych należy ustalić z właściwym organem ochrony środowiska 

opracowanie dotyczące warunków postępowania z uzyskanymi masami ziemnymi. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta oraz wykopów a niewykorzystany do zasypywania wykopów 

powinien zostać wywieziony i zutylizowany. Koszty transportu i utylizacji pokrywa Wykonawca. 

 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące 

rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża  

Zagęszczenie gruntu w wykopach (koryto pod konstrukcję i pod elementy kanalizacji kablowej) powinno 

spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach. 

Minimalna wartość Is  

 

0,97  
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6. Kontrola jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

 

6.2. Zakres kontroli  
Sprawdzenie robót pomiarowych:  

· Osie należy sprawdzać na wszystkich załamaniach  
· Robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całej długości budowanego 

odcinka  
· Należy sprawdzić wysokość i położenie punktów głównych  

Kontrola zdjęcia humusu polega na: 

· Powierzchni zdjęcia humusu  
· Grubości zdjętej warstwy  
· Prawidłowości spryzmowania  
· Załadunku i wywozu nadmiaru humusu Kontrola 

korytowania polega w szczególności na :  
· Sprawdzeniu odspajania się gruntu w sposób nie pogarszający ich właściwości  
· Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu  
· Dokładność wykonania korytowania 

 
7. Obmiar Robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru  
Ogólne zasady obmiaru podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”  
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury. 
 
7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest:  

metr sześcienny [m3] dla robót ziemnych 
 
8. Odbiory robót .  
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót  
Ogólne zasady odbiorów podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru.  
Odbiór robót związanych z pomiarami następuje na podstawie szkiców, dzienników pomiarów geodezyjnych 

lub protokołu kontroli geodezyjnej. 
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne zasady płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne". Wynagrodzenie ryczałtowe 

obejmujące: 
 
9.2. Składniki ceny  
Cena Robót obejmuje:  

· wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, obsługa geodezyjna obiektu, 
· uzupełnienie osi dodatkowymi punktami  
· wyznaczenie reperów roboczych  
· zastabilizowanie punktów w sposób trwały   
· mechaniczne zdjęcie humusu  
· wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadającej się do dalszego wbudowania wraz z opłatami za 

utylizację  
· Korytowanie pod nawierzchnie   
· Prace porządkowe po robotach ziemnych 

 
10. Przepisy związane  
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PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.  

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne 

zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK 1978.  

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK 1983.  

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK 1979.  

Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983.  
Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983.  
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979.  
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z późniejszymi zmianami obowiązującymi na dzień 

wykonania Robót.  
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

PN-88/B-04481 – Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  

PN-74/B-04452 – Grunty budowlane. Badania polowe.  
PN-77/8931-12 – Badania zagęszczenia gruntów w robotach ziemnych. PN-86/B-02480 – Grunty 

budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
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ST-02.00.00  BETONOWANIE 

ST-02.01.00  BETONOWANIE – ZBROJENIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w 

konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w ramach realizacja zadania BUDOWA PUMPTRACKA, 

MINI-PUMPA, SKILLPARKU ORAZ PLACU ZABAW WRAZ Z OŚWIETLENIEM TERENU I 

MONITORINGEM 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 

robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynków oraz 

obiektów budownictwa inżynieryjnego. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z: 

-przygotowaniem  zbrojenia 

- montażem zbrojenia 

- kontrolą jakości robót i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów i innych elementów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-

00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

1.4.2. Zbrojenie niesprężajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w kod 45000000 „Wymagania ogólne" 

pkt 2. 

 

2.1. Stal zbrojeniowa 

 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje 

się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S. 

 

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

a) pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S o następujących parametrach: 

 Średnica pręta w mm     8 do 32 

 Granica plastyczności Re( min) w MP  500 

 Wytrzymałość na rozciąganie Rmin( min) w MP 550 

 Wytrzymałość charakterystyczna w Mpa  490 

 Wytrzymałość obliczeniowa w MP   375   

 Wydłużenie ( min) w %        10 

 Zginanie do kata 60
0
    brak pęknięć i rys w złączu 
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pręty gładkie okrągłe ze stali gatunku St0S -b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach: 

 Średnica pręta w mm     5,5 do 40 

 Granica plastyczności Re (min) w MP   220 

 Wytrzymałość na rozciąganie Rmin( min) w MP  310 

 Wytrzymałość charakterystyczna w Mpa   240 

 Wydłużenie (min) w %        22 

 Zginanie do kata 180
0
    brak pęknięć i rys w złączu 

 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów 

niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 

 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 

a) pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. 

b) przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 

- nazwa wytwórcy, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

- masa partii, 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

c) na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) 

muszą znajdować się następujące informacje: 

-  znak wytwórcy, 

-  średnica nominalna,  

-  znak stali, 

- numer wytopu lub numer partii 

-  znak obróbki cieplnej. 

2.2. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

2.3. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą 

być przymocowane do prętów. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.1.Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać 

wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.  

3.2. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz 

posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony 

zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych.  

3.3. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone.  

3.4. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 

powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Organizacja robót 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom aktualnych warunków technicznych, 

a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.2.2. Czyszczenie prętów 

a) pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.  

b) pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 

preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

 

c) stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

c) stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też 

przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

 

e) Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.2.3. Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia 

od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu 

planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 

acetylenowym. 

5.2.5. Odgięcia prętów, haki 

a) minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje PN-EN 1992. Minimalna 

odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 1 Od dla stali A-III i A-II lub 5d dla 

stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d _< 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm 

powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

 

b) w miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 

zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

 

c) wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy 

odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 

pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.3. Montaż zbrojenia 

 5.3.1. Wymagania ogólne 

a) układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 

zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W 

konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 

b) nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 

zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

c) minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna być 

zgodna z dokumentacją projektową 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 

a) pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

b) skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 

wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych 

należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

c) w szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a 

pozostałych prętów - na przemian. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 

podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

6.2. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni  

- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1, 

- próba zginania na zimno. 

6.3. Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki  

- próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. 

- jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

- dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 

6.4. Usytuowanie prętów: 

- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, 

- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, - - długość pręta między 

odgięciami: ±10 mm, miejscowe  wykrzywienie: ±5 mm. 

6.5. Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 

poprzecznym). 

6.6. Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:  

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, różnice w rozstawie strzemion 

nie powinny przekraczać ±2 cm. 7.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego 

uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową 

(kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 

większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2.1. Dokumenty i dane 

a) podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  

8.2.2. Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia inspektora nadzoru lub inne 

potwierdzone przez niego dokumenty. 
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8.3. Odbiór końcowy 

8.3.1 Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 

robót zbrojarskich i  pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie 

podlega odbiorowi.  

8.3.2. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

 - rozstawu strzemion, 

prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, - zachowania wymaganej 

projektem otuliny zbrojenia. 

 

8.3.3. Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne". Ustalono wynagrodzenie 

ryczałtowe: 

 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje: 

 - zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

- łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 

- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą ST, 

- wykonanie badań i pomiarów, 

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren 

budowy. 

-  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 

PN-ISO 6935-1  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie   

PN-ISO 6935-1  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

PN-ISO 6935-2  Stal do zbrojenia betonu 

IDT-ISO 6935-2  Pręty żebrowe 

PN-ISO 6935-2                Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 

PN-EN 10002-1                          Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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ST-02.02.00  BETONOWANIE - BETONOWANIE KONSTRUKCJI 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

betonowania konstrukcji w ramach realizacja zadania pn.: 

BUDOWA PUMPTRACKA, MINI-PUMPA, SKILLPARKU ORAZ PLACU ZABAW WRAZ 

Z OŚWIETLENIEM TERENU I MONITORINGEM 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych 

rodzajów robót.  

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 

przepisów bhp. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

 

– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

– pielęgnacją betonu w ramach zakrasu projektu: budowa fundamentów betonowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-

00.00.00 „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m
3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności 

wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na 

działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 

Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb
G
 (np. Beton klasy B30 przy Rb

G
 = 30 MPa). 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb
G
 – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, 

przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12300-3. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na 

tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych 

Roboty betonowe i żelbetowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne ich 

sporządzania podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”Kod CPV 45000000-7. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
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Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1. Cement – wymagania i badania 

Do wykonania betonów klasy B30 i B40 powinien być stosowany cement portlandzki CEM I (bez dodatków), 

niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spełniający wymagania PN-EN 197-1. Stosowane cementy powinny charakteryzować się 

następującym składem: 

– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%, 

– zawartość alkaliów do 0,6%, 

– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 

– zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%, 

– zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1. Przed użyciem cementu do 

wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 

– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 

– sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 

– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut 

– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. 

– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, większej niż 20% 

ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy 

usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą 

niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone 

z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i 

wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się 

w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 

ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 

zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do 

betonu po okresie: 

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na 

wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i czystym podłożu 

w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza 

się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna 

kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 
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Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym 

wymiarze ziarna 16 mm. 

 Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej 

wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 

– wskaźnik rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych – do 16%, 

• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

– nasiąkliwość – do 1,2%, 

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12 nie powinna wywoływać zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,1%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

– do 0,25 mm – 14÷19%, 

– do 0,50 mm – 33÷48%, 

– do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12 nie powinna wywoływać zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,2%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1 lub PN-EN 933-2, 

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7, 

– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8,  

PN-EN 933-9 lub PN-EN 933-10. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg 

normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 

przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 

933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 

frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 

1097-6 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

2.2.3. Woda 

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008-1 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 
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2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

– napowietrzającym, 

– uplastyczniającym, 

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

– napowietrzająco-uplastyczniających, 

– przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów 

oraz posiadać atest producenta. 

2.3. Beton 

Beton musi spełniać następujące wymagania: 

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1, 

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 

cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1, 

– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 

– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej ilości 

wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala 

laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 

jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność 

przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie 

stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 

charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 

mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 

wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej 

teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance 

można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

– 400 kg/m
3
 – dla betonu C20/25, 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 

naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy 

określić jako równą 1,3 Rb
G
. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1 nie powinna 

przekraczać: 

– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 

– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 

16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. 

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

– metodą Ve-Be, 

– metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-EN 206-1 nie 

mogą przekraczać: 
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– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 

Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 

ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania 

wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem 

przyjęcia materiałów. 

2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 

Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 

zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 

słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze 

powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 

wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i 

czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w 

takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

3.2.1. Dozowanie składników 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 

3.2.2. Mieszanie składników 

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosować 

mieszarek wolnospadowych). 

3.2.3. Transport mieszanki betonowej 

Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość 

„gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 

czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie 

samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

3.2.4. Podawanie mieszanki 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza 

się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. 

3.2.5. Zagęszczanie 

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o 

średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować się jednakowymi 

drganiami na całej długości. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, 

pkt 4 

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1 

• Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg 

PN-EN 197-1. 

• Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach powinny 

być zgodne z PN-EN 197-1. 

• Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające 

grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem 

powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1. 

• Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane oraz sygnaturę 

odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1. 

4.3. Magazynowanie kruszywa 

Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach zabezpieczających je 

przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, 

asortymentów, marek i gatunków. 

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

4.4.1. Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w 

stosunku do stanu początkowego. 

Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek należy dobrać tak, 

aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani 

wywrotek. 

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania masy  

betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowań i rusztowań. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego 

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

– wybór składników betonu, 

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

– sposób transportu mieszanki betonowej, 

– kolejność i sposób betonowania, 

– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

– sposób pielęgnacji betonu, 

– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

– zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
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– prawidłowość wykonania zbrojenia, 

– zgodność rzędnych z projektem, 

– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw 

izolacyjnych, itp., 

– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, 

wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 

budowy. 

5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, 

który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu 

składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 

lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia 

ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 

przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) 

lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i 

przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 

działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować 

się jednakowymi drganiami na całej długości; 

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 

30 do 60 s., 

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w 

kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

 

 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 



26 

 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 st. C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 

zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 st. C, jednak wymaga to zgody 

Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 

opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 st. C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas zabezpieczyć miejsce 

robót za pomocą mat lub folii. 

5.5. Pielęgnacja betonu 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 

uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

 

5.7. Deskowania 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy 

jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

– szybkość betonowania, 

– sposób zagęszczania, 

– obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

– zapewniać odpowiednią szczelność, 

– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z 

drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można 

zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

– 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i 

bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 

przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 

uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 

dłuższym niż 90 dni. 
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Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 

dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki 

o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek 

regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 

laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu 

może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu 

oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie 

większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1.Dopuszcza 

się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub 

inne uprawnione), a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 

dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 

aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu, 

– badanie mieszanki betonowej, 

– badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1: 

 
Rodzaj  

badania 

Metoda badania  

według 

Termin lub częstość  

badania 

SKŁADNIKI 

BETONU 

1) Badanie cementu 

– czasu wiązania 

– stałość objętości 

– obecności grudek 

– wytrzymałości 

 

PN-EN 196-3:2006 

j.w. 

PN-EN 196-6:1997 

PN-EN 196-1:2006 

Bezpośrednio przed 

użyciem każdej 

dostarczonej partii 

2) Badanie kruszywa 

– składu ziarnowego 

– kształtu ziaren 

– zawartości pyłów 

– zawartości 

zanieczyszczeń 

– wilgotności 

 

PN-EN 933-1:2000 

PN-EN 933-3:1999 

PN-EN 933-9:2001 

PN-EN 933-7:2000 

PN-EN 1097-

6:2002 

j.w. 

3) Badanie wody PN-EN 1008-

1:2004 

Przy rozpoczęciu 

robót i w przypadku 

stwierdzenia 

zanieczyszczenia 

4) Badanie dodatków i 

domieszek 

PN-EN 480 

i Aprobata 

Techniczna 

 

MIESZANKA 

BETONOWA 

Urabialność PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczęciu 

robót 
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Konsystencja j.w. Przy projektowaniu  

recepty i 2 razy  

na zmianę roboczą 

Zawartość powietrza j.w. j.w. 

BETON 1) Wytrzymałość na 

ściskanie na próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty 

i po wykonaniu każdej 

partii betonu 

2) Nasiąkliwość PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 

3 razy w okresie 

wykonywania 

konstrukcji i raz 

na 5000 m
3
 betonu 

3) Mrozoodporność j.w. j.w. 

4) Przepuszczalność wody j.w. j.w. 

 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 

Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza sić w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia ilości przedmiarowej 

lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej.  

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie zostały wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W takim 

przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 

należy przedstawić je do ponownego odbioru. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy 

lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 

odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 

zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 

spisywane w trakcie wykonywania prac, 
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– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 

z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 

niniejszej specyfikacji technicznej robót betoniarskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu 

zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy 

wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania konstrukcji 

w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) 

i przedstawić je ponownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagń nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości konstrukcji zamawiający może 

wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 

ustaleń umownych. 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 

wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 

powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub żelbetowej po użytkowaniu 

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 

wykonanych robotach betoniarskich. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”,  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie: 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
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– obsługę sprzętu, 

– montaż rusztowań z pomostami i deskowań, 

– przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

– wykonanie i wypełnienie przerw dylatacyjnych, 

– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie potrzebnych zakotwień, 

marek, rur itp., 

– demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 

– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów rozbiórkowych i urządzeń, 

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1. PN-EN 196 Metody badania cementu. 

2. PN-EN 197 Cement.  

3. PN-EN 932 Badania podstawowych właściwości kruszyw  

4. PN-EN 933 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw  

5. PN-EN 1097 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw  

6. PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.  

7. PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.  

8. PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu.  

9. PN-EN 206-1:2003 Beton.  

10. PN-EN 12504 Badanie betonu w konstrukcjach.  

11. PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa. 

 

10.2. Ustawy 

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

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami). 

 

10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 

r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB nr 240/82. 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, wydanie ITB nr 

306/91. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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ST-03.00.00 PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego w ramach realizacja zadania pn.: 

BUDOWA PUMPTRACKA, MINI-PUMPA, SKILLPARKU ORAZ PLACU ZABAW WRAZ Z 

OŚWIETLENIEM TERENU I MONITORINGEM 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem następujących 

podbudów: 

 

    -  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie, 

    -  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 31,5/63mm stabilizowana mechanicznie, 
 
1.4  Określenia podstawowe   

1.4.1.  Stabilizacja mechaniczna -   proces   technologiczny,   polegający na   odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  
 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 

mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni. 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w w ST-00.00.00 „Wymagania 

ogólne" 
 

2.2 Rodzaje materiałów 
 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i grysu jest kruszywo 

łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczaków. Kruszywo powinno być 

jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 
2.3 Wymagania dla materiałów 

 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa  
Krzywa uziarnienia kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, określona według PN-EN 933-1 powinna 

leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Frokcje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bok oczka sita , mm 

 
 
 
 
 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 

mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 

górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 

2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa  
Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego 

 

 Wyszczególnienie właściwości Kruszywo łamane na  

Lp. 
 podbudowę zasadniczą 

Badania wg  i pomocniczą 
   

1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, 
od 2 do 10 PN-EN 933-1  %(m/m)    

2. Zawartość nadziarna, %(m/m), nie więcej niż 5 PN-EN 933-1 
3. Zawartość ziaren nieforemnych, %(m/m), nie 

35 PN-EN 933-4  więcej niż;    

4. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
od 30 do 70 PN-64/8931-01  zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481,    

5. Ścieralność w bębnie Los Angeles:  PN-EN 1097-2 
 a)  ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

35 
 

 obrotów, nie więcej niż;  
   

 b)  ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów,   

 w stosunku do ubytku masy po pełnej 
30 

 
 liczbie obrotów, nie więcej niż:  
   

6. Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż: 3 PN-EN 1097-6 

7. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
5 PN-EN 1367-1  zamrażania, %(m/m), nie więcej niż:    

8. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
1 

 
PN-EN 1744-1  SO3, %(m/m), nie więcej niż:  
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2.3.3. Woda 
 
Należy stosować wodę wg PN-EN 1008-1 [11]. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

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

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

 

4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport 

pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
5.2. Przygotowanie podłoża  
Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i według 

zaleceń Inspektora Nadzoru.  
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy muszą być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i 

utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 

odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej wg receptury przygotowanej przez 

Wykonawcę na podstawie badań laboratoryjnych i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności 

nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 

 

 

 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie 

uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 

zagęszczeniu była zgodna z Dokumentacją Projektową.  
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 25cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  



34 

 

Bezpośrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę 

z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Zagęszczanie powinno 

postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do górnej 

krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w 

czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż 

do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona 

zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie 

zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy.  
Zagęszczenie należy prowadzić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,00 według 

normalnej próby Proctora, zgodnie z aktualną normą  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 

próby Proctora, zgodnie z aktualną normą. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 

napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 

być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 

wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

 
Tablica 2. Cechy podbudowy dotyczące zagęszczenia i nośności 
 
Lp.  Wymagane cechy podbudowy 
 Wskaźnik Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o 

 zagęszczenia Is średnicy 30 cm MPa 

 nie mniejszy niż; od pierwszego obciążenia od drugiego obciążenia 

  E1  

1 0,97 80 140 

 

5.5. Odcinek próbny 
 
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: - stwierdzenia 

czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,  
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu,  
- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia.  
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 

zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.  
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora 

Nadzoru. 

 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli 

Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, 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 ST-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
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 Inspektoowia Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 

wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 
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6.3. Badania w czasie robót 

 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Tablica 3. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
 

Częstotliwość badań  
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań Maksymalna powierzchnia 

  na dziennej działce podbudowy przypadająca 

  roboczej na jedno badanie (m
2
) 

1 Uziarnienie mieszanki 1 600 

2 Wilgotność mieszanki   

3 Zagęszczenie warstwy 5 próbek na 100 m
2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg dla każdej działki roboczej i przy każdej zmianie 

 tab. 1, pkt 2.3.2 kruszywa  
 
 
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób 

losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 

Inspektorowi Nadzoru. 

 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, z tolerancją +1% 

-2%. Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5. 

 

 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
 
Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 według normalnej 

próby Proctora.  
W przypadku gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na 

gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według 

Instrukcji badań podłoża gruntowego Część II i nie rzadziej niż raz na 1000 m
2
 lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. 

 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 

do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy. 

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

 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny być 

naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 

warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy 

na pełną grubość, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
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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 Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 

zagęszczone.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 

warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 

zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru.  
 

6.5.4. Testy przejazdowe  

W celu sprawdzenia poprawności wyprofilowania trasy pumptracków oraz zapewnienia wymaganej funkcjonalności 

należy wykonać testy przejazdowe. Przejazd powinien być przeprowadzony na rowerze przez osobę posiadająca 

doświadczenie w korzystaniu z tego typu torów. Pierwszy test należy wykonać po ułożeniu warstwy profilującej w celu 

określenia ogólnej dynamiki toru oraz wprowadzeniu ewentualnych wstępnych zmian. Kolejny test należy wykonać po 

ułożeniu ostatniej warstwy kruszywa. Testy należy wykonać dla obu torów pumptrack. Test uważa się za zaliczony, jeżeli 

tor jest całkowicie przejezdny, użytkownik nie wytracił prędkości w trakcie poruszania się po torze, podczas przejazdu 

przez bandy nie następowało wyrzucanie siłą odśrodkową za obrys tory, możliwe było przejechanie toru nie używając 

pedałów – utrzymanie prędkości jedynie dzięki geometrii toru. 

 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Ogólne 

zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za zgodne 

z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 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 ST-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,   
zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy,   
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  
rozłożenie mieszanki,  
zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 

utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy  
PN-EN 933-1  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego Kruszywa mineralne.  
PN-EN 933-4  Badania. Oznaczanie kształtu ziaren Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
PN-EN 1097-5  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
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PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

  
PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

 

 

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

 

 

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

 
 
      



38 

 

ST-04.00.00 PODBUDOWA Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy lub jej uzupełnienia z kruszywa 

stabilizowanego cementem dla tematu: BUDOWA PUMPTRACKA, MINI-PUMPA, SKILLPARKU ORAZ 

PLACU ZABAW WRAZ Z OŚWIETLENIEM TERENU I MONITORINGEM 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wyszczególnionych w pkt. 1.3.. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych     z realizacją zadania: 

BUDOWA PUMPTRACKA, MINI-PUMPA, SKILLPARKU ORAZ PLACU ZABAW WRAZ Z 

OŚWIETLENIEM TERENU I MONITORINGEM. 

 

i obejmują: 

- przygotowanie mieszanki piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa w betoniarce, 

- wbudowanie mieszanki warstwami o grubościach wg projektu, 

- zagęszczenie wykonanych warstw, 

- pielęgnacja wykonanych warstw. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-

gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa – mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również dodatków 

ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach. 

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem – mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia 

procesu wiązania cementu. 

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem – mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatków 

ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w 

wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.5. Podłoże gruntowe ulepszone cementem – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo- gruntowej, na 

której układana jest warstwa podbudowy. 

1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 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 SST D 00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. CEMENT 

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub 

hutniczy wg PN-B-19701 [11]. 

Wymagania dla cementu zestawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11] 

 

Lp. Właściwości 
Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 

- cement portlandzki bez dodatków 

- cement hutniczy 

- cement portlandzki z dodatkami 

 
16 

16 

16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 

3 Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, h 

 
1 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300 [1]. 

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 

W  przypadku,  gdy  czas  przechowywania  cementu  będzie  dłuższy  od  trzech  miesięcy,  można   go stosować za 

zgodą Inspektora tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 

2.3. GRUNTY 

Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników badań 

laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012 [17]. 

Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy stosować grunty spełniające 

wymagania podane w tablicy 2. 

Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą,   że   

wytrzymałość  na  ściskanie  i  mrozoodporność  próbek  gruntu  stabilizowanego  są  zgodne       z wymaganiami określonymi w p. 

2.7 tabela 4. 

 

 

Tabela 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17] 

 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie  
 

100 

 

85 

 

50 

 

20 

 

 a) ziaren przechodzących przez sito # 40 mm,  

 % (m/m), nie mniej niż:  

 b) ziaren przechodzących przez sito # 20 mm,  

 % (m/m), powyżej 
c) ziaren przechodzących przez sito # 4 mm, 

PN-B-04481 [2] 

 % (m/m), powyżej  

 d) cząstek mniejszych od 0,002 mm,  

 % (m/m), poniżej  

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 PN-B-04481 [2] 

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż: 15 PN-B-04481 [2] 

4 Odczyn pH 5 ÷ 8 PN-B-04481 [2] 

5 Zawartość części organicznych, % (m/m), 

nie więcej niż: 
2 PN-B-04481 [2] 

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, 

% (m/m), nie więcej niż: 
1 

PN-B-06714-28 

[6] 

 

Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem 

wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 
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Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być stabilizowane cementem 

dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża pod warunkiem użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie 

i przemieszanie z cementem. 

 

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji  cementem są  wyniki  wytrzymałości na ściskanie próbek 

gruntu stabilizowanego cementem. 

2.4. KRUSZYWA 

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, spełniające wymagania 

podane w tabeli 3. 

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, że 

wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7 

tabela 4. 

 

Tabela 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 

 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 

a) ziarn  pozostających  na  sicie #  2  mm, %, 

nie mniej niż: 

b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, 

%, nie więcej niż: 

  

 
30 PN-B-06714-15 

[4] 

 15  

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy 

nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 
wzorcowa 

PN-B-06714-26 

[5] 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, 

nie więcej niż: 
0,5 

PN-B-06714-12 

[3] 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, 

%, poniżej: 
1 

PN-B-06714-28 

[6] 

Jeżeli   kruszywo   przeznaczone   do   wykonania    warstwy   nie    jest   wbudowane    bezpośrednio po dostarczeniu na 

budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na 

utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem 

różnych rodzajów kruszyw. 

 

2.5. WODA 

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna 

odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda 

pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu 

porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą 

wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

 

2.6. DODATKI ULEPSZAJĄCE 

 

 

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki ulepszające: 

-B-30020 [12], 

 popioły lotne wg PN-S-96035 [18], 

 chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]. 

Za zgodą Inspektora mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę. 
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kruszywa stab 

  

2.7. GRUNT LUB KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM 

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub ilizowanego cementem wg 

PN-S-96012 [17], powinna spełniać wymagania określone w tabeli 4. 

Tabela 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla warstw podbudowy 

 

 

Lp. 
Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie 

próbek nasyconych wodą (MPa) 

Wskaźnik 

mrozood- 

porności po 7 dniach po 28 dniach 

1 Rm = 2,5 MPa 1,0 ÷ 1,6 1,5 ÷ 2,5 0,6 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z piasku stabilizowanego cementem powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarek stacjonarnych, 

- układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

- zagęszczarek płytowych, ubijaków  mechanicznych  lub  małych  walców  wibracyjnych  do  zagęszczania w miejscach 

trudnodostępnych. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

4.2.1. Transport kruszywa 

Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczy- szczeniem i 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

 

4.2.2. Transport cementu 

Transport  cementu  musi  odbywać  się  w  sposób  chroniący  go  przed  zawilgoceniem,  zbryleniem   i  

zanieczyszczeniem.  Zaleca  się  transport   cementu  luzem  w  odpowiednich  cysternach  przystosowanych do przewozu 

materiałów sypkich. 

 

4.2.3. Transport mieszanki 

 

Mieszankę należy przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 

- do transportu mieszanek zaleca się używać samochodów-wywrotek, 

- czas transportu nie może przekraczać jednej godziny (30 km), 

- powierzchnie skrzyni samochodów-wywrotek przed załadunkiem należy oczyścić z zanieczyszczeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest 

zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy 

meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5
o
C w czasie najbliższych 7 dni. 

5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D 04.01.01 

„Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

5.3. STABILIZACJA METODĄ MIESZANIA W MIESZARKACH STACJONARNYCH 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie 

laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i 

cementu oraz objętościowego dozowania wody. 

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być  krótszy od  1  minuty,  o  ile  krótszy  czas mieszania nie 

zostanie dozwolony przez Inspektora po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów 

powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 

Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej  z  tolerancją  +10%  i  -20%   jej wartości. 

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania  

mieszanki  powinna  być  taka,  aby  zapewnić  uzyskanie  wymaganej  grubości  warstwy  po zagęszczeniu. 

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i 

poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej 

równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość 

warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora. 

Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

5.4. ZAGĘSZCZANIE 

Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, 

wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST. 

Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się  od krawędzi i 

przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku 

poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 

stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą 

być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia 

zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą 

być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone 

nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc  od  momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. 

Zagęszczanie należy kontynuować do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  mieszanki  określonego wg BN-77/8931-12 

[25] nie mniejszego od 1,0. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz 

wszelkich urządzeń obcych. 

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być 

naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne 

zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

5.5. SPOINY ROBOCZE 

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości. 

Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa należy pionową 

krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic 

w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować 

kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia 

pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy  zakończeniem  zagęszczania  jednego  

pasa,   a   rozpoczęciem   wbudowania   sąsiedniego   pasa,   nie przekracza 60 minut. 
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Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być względem 

nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

 

5.6. PIELĘGNACJA WARSTWY Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

Bezpośrednio po zagęszczeniu należy świeżą mieszankę piasku stab. cementem zabezpieczyć przed parowaniem wody 

przez pokrycie wykonywanej warstwy preparatem powłokotwórczym, np. emulsją asfaltową. Zamiast powyższego można 

podbudowę przykryć warstwą piasku grubości ok. 5 cm utrzymywaną przez okres 7 dni     w stanie wilgotnym. Nie należy 

dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch 

technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inspektora. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. Wykonawca odpowiedzialny 

jest za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i jakościową dostaw. Badania laboratoryjne muszą 

obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości gromadzonych materiałów. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań spoiw, kruszyw i 

gruntów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki  tych badań Inspektorowi  w celu akceptacji. W przypadkach 

spornych lub wątpliwych Inspektor może zlecić badanie niezależnemu laboratorium, a koszty pokrywa Wykonawca (tylko w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości). Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego 

(badania zgromadzonych materiałów) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), aż do badań końcowych (jakość 

wykonanej warstwy). 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

cementem podano w tabeli 5. 

Tabela 5. Częstotliwość badań i pomiarów 

 

 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 

badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy lub 

ulepszonego podłoża 

przypadająca 
na jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa  
 

2 

 
 

600 m
2
 

2 Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem 

3 Rozdrobnienie gruntu 
1)

 

4 Zagęszczenie warstwy 

5 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 3 400 m
2
 

6 
Wytrzymałość na ściskanie 

 7 i 28-dniowa 

 

6 próbek 

 

400 m
2
 

7 Mrozoodporność 
1)

 
przy projektowaniu 

i w przypadkach wątpliwych 

8 Badanie spoiwa 
przy projektowaniu składu mieszanki i 

przy każdej zmianie 

9 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

10 Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 
dla każdej partii i przy każdej zmianie 

rodzaju gruntu lub kruszywa 
 

1)
 badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 
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6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH I WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH PODBUDOWY 

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tabela 6. 

Tabela 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z gruntu lub kruszywa 

stabilizowanego cementem 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo 

co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*
)
 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe  
co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)
 

7 Grubość podbudowy i ulepszonego 

podłoża 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej 

niż raz na 2000 m
2
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

 

6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Jeżeli szerokość wykonanej podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm    i nie  zapewnia  

podparcia  warstwom  wyżej  leżącym,  to  Wykonawca  powinien  poszerzyć  podbudowę przez zerwanie warstwy na pełną 

grubość do połowy szerokości pasa i wbudowanie nowej mieszanki. 

 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy przez 

zerwanie wykonanej warstwy i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach oraz wymaganej grubości. Roboty te 

Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy na koszt 

Wykonawcy. 

 

6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w SST zaleca się sprawdzenie 

wytrzymałości podbudowy na próbkach wyciętych z warstwy lub wykonanie badań sprawdzających nośność metodą obciążeń 

płytowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej nośności warstwa zostanie zerwana i wymieniona na nową o 

odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) podbudowy z gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się za zgodne z 

dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową ustalono wynagrodzenie ryczałtowe. 
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Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje: 

wykonanie podbudowy z gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport w miejsce wbudowania, 

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych, 

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

- pielęgnacja wykonanej warstwy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

[1] PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 

[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

[3] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

 

[4] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

[5] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

[6] PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

[7] PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

[8] PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego 

[9] PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

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

[11] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
[12] PN-B-30020 Wapno 

[13] PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

[14] PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny 

[15] PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny 

[16] PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów 

drogowych 

[17] PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z 

gruntu stabilizowanego cementem 

[18] PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne 

[19] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

[20] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

[21] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

[22] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 

[23] BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu 

jako podłoża nawierzchni podatnych 
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ST – 05.00.00 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BRUKOWEJ 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach zadnia: BUDOWA PUMPTRACKA, 

MINI-PUMPA, SKILLPARKU ORAZ PLACU ZABAW WRAZ Z OŚWIETLENIEM TERENU I 

MONITORINGEM 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem 

nawierzchni z kostki brukowej niefazowanej gr. 6cm. 
  
Określenia podstawowe 
 
1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 

nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

 
2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym 
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
 
3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
 
4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji. 
 
5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
 
6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.5. 
 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [5] pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta. 
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Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w 
nawierzchnię.  

Kostki  mogą  być  produkowane  z  wypustkami  dystansowymi  na  powierzchniach  bocznych  oraz  
zukosowanymi krawędziami górnymi. Należy zastosować kostkę niefazowana. 

 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 

chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 

 

Lp. 

 

Cecha 

 Załącznik   

Wymaganie 

  

  

normy 

    

          

          

1 Kształt i wymiary         

      

1.1 Dopuszczalne  odchyłki  w  mm  od C 
Długoś
ć szerokość Różnica pomiędzy 

 zadeklarowanych wymiarów kostki,  grubość  dwoma po-miarami 

 grubości < 100 mm      grubości, tej samej 

  ≥ 100 mm   ± 2 ± 2 ± 3 kostki, powinna być ≤ 3 

     ± 3 ± 3 ± 4 mm   

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli C  Maksymalna (w mm)  

 maksymalne wymiary kostki >  wypukłość  wklęsłość 

 300 mm), przy długości pomiarowej        

  300 mm    1,5   1,0  

  400 mm    2,0   1,5  

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne        

     

2.1 Odporność  na zamrażanie/rozmraża- D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 

 nie z udziałem soli odladzających (wg  kg/m
2
, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 

 klasy 3, zał. D)    kg/m
2 

     

2.2 Wytrzymałość na  rozciąganie przy F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. 

 rozłupywaniu    Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 

     wykazywać  obciążenia niszczącego mniejszego 

     niż 250 N/mm długości rozłupania  

2.3 Trwałość  (ze względu na wytrzyma- F Kostki mają zadawalającą trwałość 

 łość)    (wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pktu 

     2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3  G i H  Pomiar wykonany na tarczy 

 oznaczenia H normy)   szerokiej ściernej,  Böhmego, 

     wg zał. G normy – wg zał. H mormy – 

     badanie podstawowe badanie alternatywne 

     ≤ 23 mm  ≤20 000mm
3
/5000 

        mm
2 

  

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie  I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 

     szlifowana lub polerowana – zadawalająca 

     odporność,     

     b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 

     odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 

     zadeklarować minimalną jej wartość 

     pomierzoną  wg  zał.  I  normy  (wahadłowym 

     przyrządem do badania tarcia)  

3 Aspekty wizualne   

    

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

   b) nie   dopuszcza   się   rozwarstwień   w   kostkach 

   dwuwarstwowych, 

   c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 

   powinien opisać rodzaj tekstury, 

   b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z 

   próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę, 

   c) ewentualne   różnice   w   jednolitości   tekstury   lub 

3.3 Zabarwienie (barwiona może  zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we 

 być warstwa ścieralna lub cały  właściwościach   surowców   i   zmianach   warunków 

 element)  twardnienia nie są uważane za istotne 

    

 
 

Nasiąkliwość kostki winna wynosić max. 4,0%. 

  
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, 

światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn 
cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do 
barwienia: sadz i barwników organicznych).  
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym 
okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i 
zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
 

 
2.2.3. Składowanie kostek 

 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 

podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego 
spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-

1:2002 [1] i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4], 
o wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą 

wymagania wg 2.3 b), do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do 

wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne 
masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, 

względnie odpowiadających wymaganiom SST D-05.03.04a [12], do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej 
należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny 

materiał zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 

powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.  
 Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:  
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  
b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach 
suchych i czystych.  
 Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. 
Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement 
dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych 
do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 
 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  
mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie 
to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do 
chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.  

Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych SST, 
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki 
widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać 
również dźwigi samochodowe.  

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed 
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i 
kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były 
wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.   

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.  

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami 

transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw 

worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 

10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i 

pionowego przemieszczania ładunków. Cement luzem może być przewożony w zbiornikach transportowych (np. 

wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie 
powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia do 
wyładowania cementu.  

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej SST. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
Przed przystąpieniem do regulacji nawierzchni należy dokonać  ustawienia obrzeży o wymaganych rzędnych. 
 
5.2. Podłoże i koryto 
 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
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Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową.  
,  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-

piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
(a) wykonanie podbudowy, 
(b) wykonanie obramowania nawierzchni z obrzeży 
(c) przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

(d) ułożenie kostek z ubiciem, 

(e) wypełnienie szczelin piaskiem, 
(f) pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  
 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
 

Nawierzchnia winna wystawać o 1cm ponad górną obrzeża betonowego. 
 
5.6. Podsypka 
 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
Podsypkę cementowo-piaskową należy ułożyć tak, by uzyskać profil pod ułożenie kostki betonowej o spadku 2%.  
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 

zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.  
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  
 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie 
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi.  

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją 
polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą 
musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
 

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

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5

o
C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w 

granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o 

złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).  
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

 
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne 
odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 

względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów 
kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.  

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 
mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania 
mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, 
tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi 
być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze 
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musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 
krawężników.  

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się.  

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 
ściekowych (ścieków).  

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W 
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na 
stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i 
usunąć wraz z podsypką. 
 
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
 
5.7.5.1. Spoiny 
 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Po ułożeniu 

kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu 

go w spoiny na sucho, lub po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami 

z piórami gumowymi.    
 
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej 
wykonaniu.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
1) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty 

techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
2) wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2,  
3) sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 

Lp. 

 Wyszczególnienie  

Częstotliwość badań 

Wartości 
 badań i 

pomiarów 

 

dopuszczalne        

    

1 
Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem Bieżąca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6; 
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 liniowym lub metodą niwelacji) dziennej działki roboczej: odchyłki od 
      grubości, spadków i cech projektowanej 

      konstrukcyjnych w porównaniu grubości ±1 cm 

      z dokumentacją pro-jektową i  

      
specyfikac
ją     

2 Badania wykonywania kostki     

 nawierzchni z         

 a) zgodność z dokumentacją 
Sukcesywnie na 
każdej działce - 

  projektową    roboczej     

 b) położenie osi w planie 
Co 100 m i we 
wszystkich  Przesunięcie od 

  (sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych osi projektowa- 

          nej do 2 cm 

 c) rzędne wysokościowe Co  25  m  w  osi  i  przy Odchylenia: 

  
(pomierzon
e instrumentem krawędziach oraz we wszystkich +1 cm; -2 cm 

  pomiarowym)   punktach cha-rakterystycznych  

 d) równość w profilu podłużnym Jw.    Nierówności do 

  
łatą 
czterometrową)       8 mm 

 e) równość w przekroju  Jw.    Prześwity mię- 

  
poprzecznym (sprawdzona 
łatą     dzy łatą a po- 

  profilową z poziomnicą i     wierzchnią do 
  pomiarze prześwitu klinem     8 mm 

  
cechowanym oraz 
przymiarem      

  liniowym względnie metodą      

  niwela-cji)         

 f) 
spadki poprzeczne 
(sprawdzone Jw.    Odchyłki od do- 

  metodą niwelacji)       kumentacji 
          pro-jektowej 

          do 0,3% 

 g) szerokość  
nawierzchn

i Jw.    Odchyłki od 

  
(sprawdzon
a  przymiarem     sze-rokości 

  liniowym)        projekto-wanej 

          do ±5 cm 

 h) szerokość i głębokość W 20 punktach   Wg pktu 5.7.5 

  
wypełnieni
a spoin i szczelin charakterystycznych dziennej  

  
(oględziny i pomiar 
przymiarem działki roboczej    

  
liniowym po wykruszeniu 
dług.      

  10 cm)         

 i) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola bieżąca   Wg 

  
desenia ich 
ułożenia       dokumentacji 

          projektowej 
          lub decyzji 

          Inspektora Nadzoru 
 
6.4. Badania wykonanych robót 

 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 
pomiarów Sposób sprawdzenia 

      
1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego Wizualne sprawdzenie jednorodności 

 nawierzchni, krawężników, obrzeży, wyglądu, prawidłowości desenia, 
 ścieków kolorów kostek, spękań, plam, 

  deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie położenia osi  
 planie co 25 m i w punktach 
  charakterystycznych (dopuszczalne 

  przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 
3 Rzędne wysokościowe, równość Co 25 m i we wszystkich punktach 

 podłużna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do- 
 poprzeczne i szerokość puszczalnych wartości podanych w tab. 

  2, lp. od 5c do 5g) 
4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 szczelin w nawierzchni, pomiędzy  

 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz  

 wypełnienie spoin i szczelin  
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej. Jednostki 

obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z kostki brukowej 
(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektor Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
 wykonanie podbudowy,  
 wykonanie ław i podsypek pod obrzeża,  
 wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  
 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”             pkt 9. 

Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe. 
  

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  



54 

 

 oznakowanie robót,  
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
 dostarczenie materiałów i sprzętu,    
 wykonanie podsypki,  
 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,  
 ułożenie i ubicie kostek,  
 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
 pielęgnację nawierzchni,  
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
 PN-EN 197-1     Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 

 PN-EN 1338               Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 13242            Kruszywa  do  niezwiązanych  i  związanych  hydraulicznie  
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 
drogowym (W okresie przejściowym można stosować PN-B-11111:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo 
łamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)  

 PN-EN 1008               Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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ST-06.00.00   OBRZEŻA CHODNIKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego w zadania : 

BUDOWA PUMPTRACKA, MINI-PUMPA, SKILLPARKU ORAZ PLACU ZABAW WRAZ Z 

OŚWIETLENIEM TERENU I MONITORINGEM 
 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy obowiązujący przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 

betonowego obrzeża chodnikowego 8x30cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami 

podanymi w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-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 ST-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 

 obrzeża 8x30 cm,  

 beton C12/15 do wykonania ław, 

 cement, 

 piasek do zapraw. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

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

 

 

 

 

 

 

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

Wymiary obrzeży,   cm 

1 b h r 

100 8 30 3 

 

2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   cm 

wymiaru   

l  8  

b,   h  3  

 

2.3.3. 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 

   

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w 

mm 

2  

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne) 
niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 

powierzchnie: 

  

 liczba, max 2  

 długość, mm, max 20  

 głębokość, mm, max 6  

 

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

rodzajów i gatunków. 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 

o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.5. 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 ST D-08.01.01 

„Krawężniki betonowe” pkt 2. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.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 ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

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. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

     Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod ławę betonową 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. Koryto pod ławę pod obrzeża można wykonać poprzez uwzględnienie odpowiedniego 

poszerzenia przy wykonywaniu koryta pod podbudowy pod nawierzchnie. 

5.3. Ława betonowa i podsypka 

 Obrzeże ustawione na ławie betonowej z betonu C12/15 zgodnie z detalem rysunkowym w części 

projektowej. Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka cementowo-piaskowa (w stosunku 1:4) o grubości 5 cm 

po zagęszczeniu.  

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. 

Uwaga: Dla obrzeży wokół nawierzchni EPDM należy zastosować wykończenie górnej powierzchni obrzeży warstwą 

nawierzchni EPDM gr. min. 1 cm. W związku z tym należy obrzeża układać z odpowiednim obniżeniem, aby docelowo 

uzyskać równą nawierzchnię bez uskoków na granicy obrzeże - nawierzchnia EPDM. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.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 Inspektorowi 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 
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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, 

 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 ST.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 ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 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 ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

 Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje: 

 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie koryta, 

 wykonanie ławy pod obrzeża 

 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 
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i mieszanka 

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

Piasek 

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

zgodności 

8. BN-80/6775-

03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-

03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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ST – 07.00.00. MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH  

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu urządzeń w ramach zadania 

BUDOWA PUMPTRACKA, MINI-PUMPA, SKILLPARKU ORAZ PLACU ZABAW WRAZ Z 

OŚWIETLENIEM TERENU I MONITORINGEM 
 
 

1.2..Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
montażu urządzeń oraz elementów małej architektury obejmują:  

 dostawa i montaż obiektów małej architektury 

 dostawa i montaż urządzeń zabawowych 
   
1.4.Określenie podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST-
00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  

2.2. Beton i jego składniki  
Do fundamentów betonowych należy stosować beton klasy C20/25 wg PN-EN 206-1  
Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1. Kruszywo do betonu 

(piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać 

wymaganiom PN-EN 12620   
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 
 

   2.3. Montowane obiekty  

 

 
Elementy małej architektury. 

1.1. Ławki z oparciem  

Ławka metalowa o konstrukcji wykonanej ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016 lub 

zbliżonym z oparciem oraz siedziskiem wykonane z drewna liściastego lakierowanego, zabezpieczonego środkiem 

antygrzybicznym.  

 

Szczegółowa lokalizacja ławek wg projektu zagospodarowania terenu. 

Wymiary: 

- długość: ok. 1,5m 

- szerokość siedziska: ok. 50cm 

- wysokość: ok. 80cm.  
 

1.2. Kosze na śmieci –  

Kosz wykonany jest w technologii betonowej. Kosz o pojemności 40l. Kosz wykonany z grysu granitowego wyposażony 

w metalowy ocynkowany wkład. Kosz wolnostojący. Opróżnianie kosza następuje poprzez wyjęcie wkładu. 
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Wymiary: 

- średnica: ok. 50-60cm, 

- wysokość: ok. 60cm. 

- waga: ok. 100 kg 

 

1.3. Tablica informacyjna –  

Wymiary: 

- szerokość pomiędzy słupkami 60cm, 

- wymiary słupków: 6x4cm, kolor grafit RAL 7016 lub zbliżony, 

- wysokość – 200cm, 

- powierzchnia tablicy – ok. 60x100xm, 

 

Materiały: 

- słupki stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, kolor RAL 7016 lub zbliżony 

- ramka pod tablicę z profili stalowych zamkniętych. 

 

Tablica: 

- tło grafitowe kolor RAL 7016 lub zbliżony 

- napisy białe z ewentualnymi kolorowymi znakami bądź przekreśleniami 

- ramka pod tablicę z profili stalowych zamkniętych kolor RAL 7016 lub zbliżony. 

 

Na tablicy należy umieścić herb miasta Kielce oraz logo Budżetu Obywatelskiego oraz nazwę obiektu. Treść regulaminu 

uzgodnić z Zarządcą obiektu. 

 

1.4. Stojak na rowery –  

Projektuje się stojaki rowerowe u-kształtne o wysokości ok.100 cm i długości ok. 60 cm, wykonane ze stalowej, 

ocynkowanej konstrukcji, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016 lub zbliżonym. Stojak wykonany z profilu 

zamkniętego. Pojedynczy stojak zapewnia podparcie dla dwóch rowerów. 

 

1.5. Stacja naprawcza dla rowerów –  
Stacja naprawcza wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7016 lub zbliżony. Szczegółową 
lokalizację przedstawiono na rysunku PZT - Projekt zagospodarowania terenu. 
 

Wymiary: 
- długość ok. 77cm, 
- wysokość ok. 147cm, 
- szerokość ok. 18cm. 
 
Wyposażenie: 
- wkrętak krzyżowy i płaski ze stali nierdzewnej, 
- klucze płaskie ze stali nierdzewnej, 
- klucze imbusowe ze stali nierdzewnej, 
- pompka ręczna 
- skuwacz do łańcucha: 9, 10, 11 biegów, 

- klucz do szprych (nypli) ze stali nierdzewnej, 
- klucz gwiazdkowy T25 ze stali nierdzewnej, 
- 8mm klin hamulca tarczowego +otwieracz do butelek ze stali nierdzewnej, 
- łyżki do opon przystosowane do zdejmowania opon bezdętkowych i opon drutowych z plastiku o wysokiej 
wytrzymałości 
 
Wszystkie elementy wyposażenia mocowane są na linkach stalowych w celu zmnimalizowania możliwości kradzieży. W 
razie potrzeby istnieje możliwość uzupełnienia pojedycznych elementów wyposażenia stacji. 
  
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
6.2. Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową. Ponadto 

kontroli podlega zgodność użytych materiałów z Dokumentacją Projektową.  
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7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiaru robót jest m

3
 (metr 

sześcienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) zamontowanego elementu małej architektury.   
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Ustalono wynagrodzenie 
ryczałtowe.  
10.Przepisy związane i standardy 

PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.  
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej 
do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu  
PN-EN 12620  
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ST – 08.00.00. NAWIERZCHNIA EPDM 

 

1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni 

bezpiecznej poliuretanowej EPDM na placu zabaw w ramach zadania:  
BUDOWA PUMPTRACKA, MINI-PUMPA, SKILLPARKU ORAZ PLACU ZABAW WRAZ Z 

OŚWIETLENIEM TERENU I MONITORINGEM 

 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni EPDM: 

 nawierzchnia EPDM jako nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw  
 

Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-
00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2. Materiały 

2.1.Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są:  
Nawierzchnia EPDM   
Nawierzchnia EPDM z lepiszczem poliuretanowym bezspoinowa, nie prefabrykowana, przepuszczalna dla 
wody, przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia elastyczną jednolitą (wylewaną), 
dwuwarstwową (dolna SBR min. 35 mm, górna EPDM min. 10 mm). Warstwę użytkową stanowi warstwa 
systemu poliuretanowego, wypełniona granulatem EPDM. Warstwy nawierzchni należy ułożyć na wcześniej 
przygotowanych warstwach podbudowy wg projektu. 
Nawierzchnia musi  posiadać parametry nie gorsze (mieszczące się w przedziale) niż opisane w tabeli: 
 

Wytrzymałość na rozciąganie                                   0,76 – 0,80 MPa 

Wydłużenie względne przy rozciąganiu  55%-58 % 

Odkształcenie pionowe  w temp. 23ºC  1,2– 1,3 mm 

Tłumienie energii w temp. 23ºC                           40 % – 44  % 

Współczynnik tarcia mierzony odczytem TRRL w 
temperaturze 23 ºC 

0,53 - 0,56 

 
Nawierzchnia musi być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków 
chemicznych  musi mieścić się w granicach  opisanych  w tabeli poniżej: 

 

parametr wartości  w mg/l  

DOC - po 48 godzinach =<  7,5 

ołów (Pb) < 0,005 

kadm (Cd) < 0,0005 

chrom (Cr) < 0,005 

rtęć (Hg) < 0,0002 

cynk (Zn) < 1,2 

cyna (Sn) < 0,005 
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Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

a) Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez producenta 

nawierzchni, 

b) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni, 

c) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 

d) Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN 18035-6, wydane przez 

laboratorium posiadające akredytacje, potwierdzające wartości pierwiastków śladowych. 
 
 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00.00.00. „Wymagania Ogólne” 

4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00. „Wymagania Ogólne”" . Transport 
materiałów do wykonania nawierzchni poliuretanowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, 
ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
  
5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1.Podbudowa:  
Podbudowa (warstwy podbudowy zgodnie z projektem) powinna być sucha, sczepna, bez luźnych i kruchych 
cząstek, które osłabiają przyleganie taki jak olej, tłuszcz, trawa, ziemia, farby, albo inne środki 
zanieczyszczające. Poziom wilgoci nie może przewyższyć 4% (mierzony z wyposażeniem CM) , która 
odpowiada maksymalnej 75 % wilgotności względnej stosownie do ASTM F 2170. Temperatura podbudowy 
musi mieć wartość przynajmniej 3 °C powyżej aktualnej temperatury punktu rosy.  
5.2.2. 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 3

o
C od panującej w danym 

miejscu temperatury punktu rosy.  
5.2.3. Aplikacja systemu nawierzchni  
Podbudowę należy zaimpregnować impregnatem poprzez natrysk lub wałkiem. Uwaga: Należy impregnować 

tylko taką powierzchnię podbudowy, którą w ciągu następnych 8 godzin można przykryć warstwą 

nawierzchni. Z warstwy impregnatu powinien odparować rozpuszczalnik, aby podłoże było lepkie.  
Granulat gumowy miesza się z klejem używając specjalnie zaprojektowanego miksera. Warstwa bazowa 
układana jest ręcznie przy pomocy packi. Należy pozostawić ją na okres wiązania systemu. Chronić przed 
uszkodzeniami i osobami postronnymi. Proces wiązania zależy od temperatury i wilgotności ale zazwyczaj 
trwa 12-18 godzin.  
Granulat EPDM i lepiszcze mieszać należy używając odpowiedniego miksera. Górną warstwę wykonujemy 
także ręcznie. W celu uzyskania prawidłowej jakości, jest ważne aby wykonać ją jednorodną, dobrze 

zagęszczoną. Należy odczekać żeby warstwa EPDM stwardniała. Proces wiązania zależy od temperatury i 
wilgotności. Zabezpieczyć nawierzchnię przed uszkodzeniami (np. ruch pieszy) do momentu zakończenia 

reakcji wiązania.  
Maksymalny odstęp pomiędzy instalacją elastycznej bazowej warstwy i górnej wynosi 48 godzin. Gdy 
warstwa EPDM jest zainstalowana po tym odstępie, nawierzchnia musi być zaimpregnowana ponownie 
impregnatem. 
  
5.2.4.Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni  

 

a) Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez producenta 

nawierzchni, 

b) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni, 
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c) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 

d) Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN 18035-6:2003, wydane 

przez laboratorium posiadające akredytacje, potwierdzające wartości pierwiastków śladowych. 
 

5.2.5. Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych  
1/ Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach 
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym 
powyższego zadania.  
2/ Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie należy 
potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, 
karta techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi na ich weryfikację.  
3/ Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopią dokumentu 
potwierdzoną za zgodność.   

 

5.2.6.Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni  
 Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i rekreacyjnymi 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. Unikać 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. 

  
  

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania Ogólne”  
 Kontroli jakości robót podlega jakość użytych materiałów - zgodność z wymaganiami punktu 2 

niniejszej ST.  
 Kontrola jakości w trakcie robót obejmuje:  
o kontrolę przygotowania podłoża, 

o sposób przygotowania materiałów, 

o kontrola ułożenia nawierzchni poliuretanowej. 

 

7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru robót jest 1 m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska . Ogólne zasady obmiaru 

robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  
8. Odbiór robót  
8.1.Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

8.2.Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 

 Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość 
 Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. 

 Granulat EPDM powinien być trwale związany klejem  
 Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 

utrudniających późniejsze użytkowanie.   
Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni  
8.3.Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych;  

 Nie istnieje Polska Norma, która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma opracowanej 
tabeli wartości dopuszczalnych.  

 Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports 
grounds; synteticssurfaces), 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami, Większość producentów systemów 
opiera się na tej normie.  

 Techniczna 1T6, która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski.  
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 Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi się do technologii opracowanej przez 
producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni.  

 W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr 4. wiersz 

17. Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w normie DIN 18202 

(Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7.  
 Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy dwoma 

mierzonymi punktami 
 

   
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje:  

o transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,  
o przygotowanie podłoża pod nawierzchnię,  
o przygotowanie materiałów,   
o wykonanie warstwy nośnej,  
o wykonanie warstwy użytkowej,    
o przeprowadzenie pomiarów i badań,  

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
  

10.Przepisy związane i standardy 

Aprobata Techniczna. 
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ST-09.00.00. WARSTWA ŚCIERALNA WG WT Z 2014 R. 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

związanych z wykonaniem warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwy 

nawierzchni pumptracków oraz dojazdów o naw. bitumicznej, wytwarzanych i wbudowywanych na 

gorąco – warstwy ścieralnej nawierzchni w związku z wykonaniem zadania: BUDOWA 

PUMPTRACKA, MINI-PUMPA, SKILLPARKU ORAZ PLACU ZABAW WRAZ Z 

OŚWIETLENIEM TERENU I MONITORINGEM 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. zakres robót objętych ST 

Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o uziarnieniu wg Projektu należy zastosować zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 [65] z mieszanki 

mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji 

mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) 

zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. 

Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze  D podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki 
 

Mieszanki o wymiarze D
1)

, mm 

AC8S – naw. torów pumptrack gr. 6 cm 

AC S11 PMB 45 – dojazdy do pumptracków, w-wa ścieralna gr. 4cm 

AC 16 W 35/50 -– dojazdy do pumptracków, w-wa wiążąca  gr. 5cm 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na największy 

wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy 

strukturę wzajemnie klinującą się. 
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1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony 

zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg 

„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d >2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 

mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany – 

kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – 

wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdyspergowanego 

asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

 

AC – beton asfaltowy 

ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej  

AC W - beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej, 

PMB – polimeroasfalt, 

D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), d – 

dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), C – 

kationowa emulsja asfaltowa, 

NPD – właściwość użytkowa nie określana  (ang.  No  Performance  Determined;  

producent może jej nie określać), 

TBR – do zadeklarowania (ang. To Be  Reported;  producent  może  dostarczyć 

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 

IRI –  (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 

MOP – miejsce obsługi podróżnych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje 

stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne 

lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 
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Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 

Mieszanka ACS Gatunek lepiszcza 

asfalt drogowy polimeroasfalt 

AC8S, AC11S 50/70, 70/100 
Wielorodzajowy 50/70 

 
PMB 45/80-55  
PMB 45/80-65 

 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. 

Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4. 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

 

Lp. Właściwości 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 

50/70 70/100 35/50 

1 2 3 4 5 6 

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm 
PN-EN 

1426 [21] 
50-70 70-100 35÷50 

2 
Temperatura 
mięknienia 

°C 
PN-EN 

1427 [22] 
46-54 43-51 50÷58 

3 
Temperatura 
zapłonu, nie mniej niż 

°C 
PN-EN 
22592 
[62] 

230 230 240 

4 

Zawartość 
składników 
rozpuszczalnych, nie 
mniej niż 

% m/m 
PN-EN 
12592 
[28] 

99 99 99 

5 

Zmiana masy po 
starzeniu (ubytek lub 
przyrost), nie więcej 
niż 

% m/m 
PN-EN 

12607-1 
[31] 

0,5 0,8 0,5 

6 
Pozostała penetracja 
po starzeniu, nie 
mniej niż 

% 
PN-EN 

1426 [21] 
50 46 53 

7 

Temperatura 
mięknienia po 
starzeniu, nie mniej 
niż 

°C 
PN-EN 

1427 [22] 
48 45 52 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE 

8 
Zawartość parafiny, 

% 
PN-EN 

12606-1 
[30] 

2,2 2,2 2,2 
nie więcej niż 

9 

Wzrost   temp.  
mięknienia 

°C 
PN-EN 

1427 [22] 
9 9 8 

po starzeniu, nie 
więcej niż 

10 

Temperatura 
łamliwości 

°C 
PN-EN 
12593 
[29] 

-8 -10 -5 
Fraassa, nie więcej 
niż 
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59] 

 

 
Wymaganie 
podstawowe 

 
 

Właściwość 

 
 

Metoda 
badania 

 

Jednostka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych 
polimerami (PMB) 
45/80 – 55 45/80 – 65 

wymaganie klasa wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Konsystencja 
w pośrednich 

temperaturac
h 
eksploatacyjny

ch 

 

 
Penetracja w 
25°C 

 
 

PN-EN 1426 

[21] 

 

 
0,1 

mm 

 
 
 

45-80 

 
 
 

4 

 
 
 

45-80 

 
 
 

4 

Konsystencja 
w wysokich 

temperaturac
heksploatacyj
nych 

 
 

Temperatura 

mięknienia 

 
 

PN-EN 1427 

[22] 

 
 

°C 

 
 

≥ 55 

 
 

7 

 
 

≥ 65 

 
 

5 

 Siła PN-EN      

 rozciągani 13589      

 a(mała 
prędkość 

[55] 
PN-EN J/cm

2
 ≥ 1 w 5°C 4 ≥2 w 5°C 3 

 rozciągani 13703      

 a) [57]      

 Siła 
PN-EN 
13587 

[53] PN-EN 

13703 

[57] 

     

 rozciągani      

Kohezja a w 5°C      

 (duża J/cm
2
 NPD

a
 0 NPD

a
 0 

 prędkość      

 rozciągani      

 a)      

 Wahadło 
Vialit (meto-

da 
uderzenia) 

PN-EN 
13588 

[54] 

 
J/cm

2
 

 
NPD

a
 

 
0 

 
NPD

a
 

 
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Stałość 

konsystenc ji 
(Odpornoś ć 

na starzenie 
wg PN-EN 

12607-1 

lub -3 
[31] 

Zmiana 
masy 

 
% ≥ 0,5 3 ≥ 0,5 3 

Pozostała 

penetracja 

PN-EN 
1426 
[21] 

 
% 

 
≥ 60 

 
7 

 
≥ 60 

 
7 

 

Wzrost 
temperatur y 

mięknienia 

 
PN-EN 
1427 

[22] 

 
 

°C 

 
 

≤ 8 

 
 

2 

 
 

≤ 8 

 
 

2 

Inne 

właściwoś ci 

 
Temperatu ra 
zapłonu 

PN-EN 

ISO 
2592 
[63] 

 
°C 

 
≥ 235 

 
3 

 
≥ 235 

 
3 

 

 
Wymagani a 
dodatkowe 

Temperatu ra 
łamliwości 

PN-EN 
12593 
[29] 

 
°C 

 
≤ -12 

 
6 

 
≤ -15 

 
7 

Nawrót 
sprężysty 
w 25°C 

 
PN-EN 

 
 

 
≥ 50 

 
5 

 
≥ 70 

 
3 



D-05.03.05A Warstwa ścieralna wg WT z 2014r.  

71 

 

Nawrót 
sprężysty 

13398 

[51] 

% 
NPD

a
 0 NPD

a
 0 

 w 10°C       

 
Zakres 

plastyczno 
ści 

PN-EN 

14023 

[59] 
Punkt 
5.1.9 

 
 

°C 

 
 

TBR
b
 

 
 

1 

 
 

TBR
b
 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wymagani 

a 
dodatkowe 

Stabilność 
magazyno 

wa-nia. 
Różnica 
temperatur 
mięknienia 

PN-EN 
13399 

[52] 

PN-EN 
1427 
[22] 

 

 
°C 

 

 
≤ 5 

 

 
2 

 

 
≤ 5 

 

 
2 

Stabilność 
magazyno 

wa-nia. 

Różnica 
penetracj

i 

PN-EN 

13399 
[52] 
PN-EN 

1426 
[21] 

 
 

0,1 

mm 

 

 
NPD

a
 

 

 
0 

 

 
NPD

a
 

 

 
0 

Spadek 

tem- 
peratury 

mię- 
knienia po 
starzeniu 

wg PN-EN 
12607 

-1 lub -3 
[31] 

 
 

PN-EN 
12607- 

1 [31] 
PN-EN 
1427 

[22] 

 
 
 

 
°C 

 
 
 

 
TBR

b
 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
TBR

b
 

 
 
 

 
1 

Nawrót 

sprę-żysty 
w 25°C po 

starzeniu 
wg PN-EN 
12607-1 

lub -3 
[31] 

 
 
 
 

PN-EN 

12607- 

1 [31] 
PN-EN 

13398 

[51] 

 
 
 
 
 
 
 

% 

 
 

 
≥ 50 

 
 

 
4 

 
 

 
≥ 60 

 
 

 
3 

Nawrót 

sprę-żysty 
w 10°C po 
starzeniu 

wg PN-EN 
12607-1 

lub -3 
[31] 

 
 

 
NPD

a
 

 
 

 
0 

 
 

 
NPD

a
 

 
 

 
0 

a
 NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 

b
 TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 
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Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i 

wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki 

powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji 

asfaltu. 

Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z termostatem 

kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się 

bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia 

polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i 

klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

2.3. Kruszywo 

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 

2014 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane 

w WT-1 Kruszywa 2014 – tablica 12, 13, 14, 15. 

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 

z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. 

Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.4. Środek adhezyjny 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego odpowiednią 

przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy 

dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona 

według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 

Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych przez 

producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału 

wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy 

asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 

a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 

b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych 

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 

– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 

warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany 

polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat 

technicznych. 

Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować kationowe emulsje 

asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 

[66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem 

butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco. 

Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z 

nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 

dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
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– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 

– skrapiarka, 

– walce stalowe gładkie, 

– lekka rozsypywarka kruszywa, 
 

– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 

– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

– sprzęt drobny. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w 

urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz 

luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach 

pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny 

być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie 

wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od postępu 

robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i 

dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu 

mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. 

Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni 

można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno- 

asfaltowej (AC8S, AC11S). 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 6 i 7. 

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa 

łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8, 9 i 10. 

Tablica 6.Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej  

 

Właściwość 
Przesiew, [% (m/m)] 
 AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm]   od do od do 
16   - - 100 - 
11,2   100 - 90 100 
8   90 100 70 90 
5,6   70 90   

2   45 65 30 55 
0,125   8 20 8 20 
0,063   6 12,0 5 12,0 

Zawartość lepiszcza, 
minimum

*)
 

 Bmin5,8 Bmin5,6 
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Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej,  

 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 

wg PN-EN 
13108-20 
[48] 

 
Metoda i warunki 

badania 

  
AC8S 

 
AC11S 

Zawartość 

wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijani 

e, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], 

p. 4 

 Vmin1,0 

Vmax3,0 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Wolne 

przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijani 

e, 2×50 

uderzeń 

 
PN-EN 12697-8 [33], 
p. 5 

  
VFBmin75 

VFBmin93 

 
VFBmin75 

VFBmin93 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

 
C.1.2,ubijani 

e, 2×50 

uderzeń 

 

PN-EN 12697-8 [33], 
p. 5 

  
 

VMAmin14 

 
 

VMAmin14 

 
 

Odporność na 
działanie wody 

a)
 

 
C.1.1,ubijani 

e, 2×35 

uderzeń 

PN-EN 12697-12 

[35], 

przechowywanie w 
40°C z jednym 
cyklem zamrażania, 
badanie w 25°C 

  
 

ITSR90 

 

 
ITSR90 

a)
 Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 [65] 
w załączniku 1. 

 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 

dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 

zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny 

być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 

termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 

asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i 

polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65. 

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 

uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być 

wyższa o więcej niż 30
o
C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy 

najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa 

temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 11. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 od 140 do 180 

Asfalt 70/100 od 140 do 180 

Wielorodzajowy-35/50 

Wielorodzajowy-50/70 

od 155 do 195 

od 140 do 180 
PMB 45/80-55 od 130 do 180 
PMB 45/80-65 od 130 do 180 

 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa 

lepiszczem asfaltowym. 



Kraków, maj 2021 r. 

 

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 

skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 

właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralną z 

betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 

– ustabilizowane i nośne, 

– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 

– wyprofilowane, równe i bez kolein, 

– suche. 

Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, 

nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 12. 

 

Tablica 12. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe 

(pomiar łatą 4- metrową lub równoważną metodą) 

 

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 

podłoża pod
 warstwę 
ścieralną [mm] 

Z, L, D Pasy ruchu 9 

Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 

Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. 

Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez 

frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 

Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 

asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach 

zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 

W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża 

powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 

Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi 

według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat 

technicznych. 

Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych 

zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy 

SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 

 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 

warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 

Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 

Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy ścieralnej z 

betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 

÷ 0,3 kg/m
2
, przy czym: 

– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 

– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli 

mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do 

skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 
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Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 

lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki 

uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby 

urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu 

publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem 

warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na 

rozkładarce. 

 

Uwaga. Pod ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni torów pumptrack należy przyjąć, że skropienie 

lepiszczem podłoża, przed ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w 

ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m. Skrapianie podłoża należy 

wykonywać równomiernie ręcznie  stosując lance. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu 

 

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami  

w punktach 5.4 i 5.7. 

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C. 

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi 

w punkcie 4.2. Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich 

warunkach atmosferycznych. 

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 13. 

Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się 

układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 

mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia [°C] 
przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm 0 +5 

Warstwa ścieralna o grubości <3 cm +5 +10 

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14. 

Tablica 14. Właściwości warstwy AC 

 

 
Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 

technologicznej 
[cm] 

Wskaźnik 

zagęszczenia 

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)] 

AC8S,  6 ≥ 98 1,5 ÷ 4,0 

AC11S,  4 ≥ 98 1,5 ÷ 4,0 

 

Dla nawierzchni dojazdów do pumptracków mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana 

rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety 

zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 

wbudowywanie ręczne. 

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 15 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i 

przy brzegach warstwy). 

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z 

betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub 

walce ogumione. 
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Nawierzchnię torów pumptrack należy układać ręcznie z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane 

przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 

przez Inspektora. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dzielą się na: 

– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 

– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektora). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy 

jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 

materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) 

spełniają wymagania określone w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 

wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku 

do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 

Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inspektor może 

zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inspektor może 

przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

– pomiar temperatury powietrza, 

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-

13 [36]), 

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 

– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 

– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 

– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne 

Badania kontrolne są badaniami Inspektora, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień 

itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 

określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem 

badań na miejscu budowy zajmuje się Inspektor w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również 

wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich 

obecny. 

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 

tablicy 15. 

Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych 



 

78 

 

 

Lp. Rodzaj badań 

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 
a),

 
b)

 

 

1.1 

1.2 

1.3 
1.4 

2 

2.1 

2.2 
2.3 

2.4 

2.5 
2.6 

Uziarnienie 

Zawartość lepiszcza 

Temperatura mięknienia lepiszcza 
odzyskanego Gęstość i zawartość wolnych 

przestrzeni próbki Warstwa asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia 
a)

 
Spadki poprzeczne 

Równość 

Grubość lub ilość materiału 

Zawartość wolnych przestrzeni 
a)

 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a)
 do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m

2
 nawierzchni jedna próbka; w razie 

potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie 

zabudowy) 
b)

 w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 

odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 

Inspektor i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 

częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań 

kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy 

niż 20% ocenianego odcinka budowy. 

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 

wyznaczonych odcinków częściowych. 

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo 

dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego materiału 

na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o 

wartości podane w tablicy 16. 

W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 

należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inspektor ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. 

Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka 

częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 

Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń 

grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
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Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] 

 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC 

Nawierzchnia pumptracka ≤ 10 

 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 

przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to każdego 

pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 

Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne 

kreślone w tablicy 14. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych 

łuków poziomych. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 

± 0,5%. 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 

Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w osi odcinka nawierzchni dojazdów do pumptracków. 

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i 

parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej, 

mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. 

Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie 

mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a 

mierzoną powierzchnią. 

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% 

wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 10 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 

prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, 

plam i wykruszeń. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. Wynagrodzenie ryczałtowe 

obejmujące cały zakres robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej 

SST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku 

węgla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren 

za pomocą wskaźnika płaskości 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 

łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 

powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych 

cząstek – Badania błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 

powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 

Oznaczanie polerowalności kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na

 działanie czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie 

mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na

 działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie 

bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 

Pierścień i Kula 

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 
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asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na 

sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie 

wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 

 

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 

1: Metoda destylacyjna 

31. PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 

wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 

Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 

metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej 

przestrzeni 
 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy 

kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 

asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 

asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji 

asfaltowych przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie 

indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z 

wypełniaczem mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton Asfaltowy 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty   i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu 

sprężystego asfaltów modyfikowanych 

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 

magazynowanie modyfikowanych asfaltów 
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53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy 

asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

asfaltowych metodą testu wahadłowego 

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych 

asfaltów – Metoda z duktylometrem 

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami 

60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 

61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 

Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne 

64. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń 

na drogach krajowych - Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

dnia 25 września 2014r. 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarządzenie nr 

47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014r. 

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

 

 

10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 

43, poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 

Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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ST-10.00.00   OŚWIETLENIE I MONITORING 

 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST są wymagania 

szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych (wykonanie oświetlenia) związanych z: 

BUDOWA PUMPTRACKA, MINI-PUMPA, SKILLPARKU ORAZ PLACU ZABAW WRAZ Z 

OŚWIETLENIEM TERENU I MONITORINGEM”. 

 

Nazwa i adres zamawiającego:  

GMINA KIELCE  

UL. RYNEK 1 

25-303 KIELCE 

 

1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót obejmujących wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu montaż słupów oświetleniowych wraz z podłączeniem opraw i niezbędnym 

zasilaniem oraz monitoringiem: 

• Oświetlenie terenu 

• Instalacja monitoringu miejskiego 

• Instalacja uziemiającą 

• Instalację ochrony przeciwporażeniowej 

• Połączenia wyrównawcze 

• Instalację gniazd wtykowych na potrzeby systemu nagłośnienia. 

• Zakup i montaż kamer  

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Materiały podstawowe  

 

Materiałami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu oświetlenia wg. niniejszej SST są: 

 

 

– Oświetlenie projektuje się przy pomocy masztów stalowych ocynkowanych o wysokości h=12m 

wraz z oprawami LED 125W oraz LED190W wraz ze sterownikiem lokalnym (sterownik musi być 

kompatybilny z system działa już na terenie miasta - oświetlenie zaprojektowano w taki sposób aby 

w godzinach od zmroku do godziny 22 oświetlenie działało z pełną mocą zapewniając średnie 

natężenie oświetlenia na poziomie 50lx. Po godzinie 22 część lamp zostanie całkowicie wyłączona a 

pozostałe będą świecić ze zmniejszonym strumieniem świetlnym) oraz prefabrykowanym 

fundamentem oraz latarni parkowych h=5m wraz z oprawami LED o mocy 31W oraz 69.5W. 

Podstawowe dane projektowanych opraw: 
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–  

– Słupy stalowe muszą posiadać fabryczne otwory, uchwyty przystosowane do montażu kamer (nie 

dopuszcza się wiercenia w konstrukcji słupów na budowie w celu montażu kamer). 

– Rury teletechniczne 110 mm oraz studnie SK1, przewody FTP lub przewód światłowody hybrydowy 

– Kable:  

oświetleniowy – YAKXS 5x35, 

Monitoringu, światłowód hybrydowy – 4J + 2x2,5Cu, 

Monitoringu FTP kat. 6 ŻEL., 

– gniazda 230/16A IP 44 

– Kamery monitoringu miejskiego (kompatybilne z istniejącym w mieście systemem): 

 

Specyfikacja kamer: 

 

Kamera multisensor 4x5MP 2.8mm (kąt widzenia 103 st.) 

Zasięg rozpoznania: 11m 

Zasięg obserwacji:  22m 

Zasięg wykrywania:  55m 

1. 4 przetworniki obrazu ze skanowaniem progresywnym CMOS, każdy formatu min. 1/2.8’’ 

2. Aktywna łączna ilość megapikseli nie mniej niż 2592 × 1944 per sensor oraz co najmniej 

10368×1944 łącznie dla co najmniej 4 sensorów 

3. Proporcje obrazu 4:3 
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4. Wbudowany wymienny oświetlacz IR z doświetlaniem co najmniej 30 metrów 

5. Wbudowane 4 obiektywy, każdy o ogniskowej 2.8mm i jasności min. F1.6 

6. Minimalne natężenie światła co najmniej 0,025 lux dla F1.2 w trybie kolorowym oraz nie mniej niż 

0.005 lux dla F1.2 w trybie monochromatycznym 

7. Obiektywy z funkcją zdalnego ustawiania ostrości 

8. Możliwość konfiguracji położenia każdego obiektywu: Tilt: + 5˚ lub więcej do 96˚ lub więcej oraz 

Pan: ± 100˚ lub więcej 

9. Zakres dynamiki co najmniej 100dB z podwójną ekspozycją i funkcją WDR 

10. Możliwość generowania min 13 klatek na sekundę dla każdego sensora  

11. Praca w oparciu o kompresje H.264, H.265. MJPEG 

12. Wbudowana detekcja ruchu o konfigurowalnym poziomie czułości i progu działania 

13. Wykorzystanie tylko jednej licencji w istniejącym systemie VMS Avigilon Control Center 

Enterprise 

14. Wbudowana, konfigurowalna z poziomu oprogramowania VMS, adaptacyjna analiza obrazu z co 

najmniej następującymi regułami: wykrywanie pojawienia się obiektu w obszarze zainteresowania, 

wykrywanie wejścia jednego lub więcej obiektów w obszar zainteresowania z możliwością 

definiowania ilości obiek-tów wywołujących alarm, wykrywanie przebywania obiektu w obszarze 

zainteresowania ponad zdefinio-wany czas, wykrywanie przekroczenia wirtualnej linii przez jeden 

lub więcej obiektów z możliwością defi-niowania ilości obiektów wywołujących alarm i kierunku 

przekroczenia linii, wykrywanie zniknięcia obiektu z obszaru zainteresowania, wykrywanie 

opuszczenia obszaru zainteresowania przez jeden lub więcej obiektów z możliwością definiowania 

ilości obiektów wywołujących alarm, wykrywanie poruszania się obiektu w niedozwolonym 

kierunku, wykrywanie nagłej zmiany sceny obserwowanej przez kamerę (spo-wodowanej np. 

sabotażem kamery).W przypadku braku analizy wideo wbudowanej w kamerę zawierającej 

wszystkie wyżej wymienione reguły należy zapewnić możliwość implementacji tych reguł na 

strumieniu wideo z tej kamery za pomocą zewnętrznego urządzenia lub oprogramowania. Tak jak w 

przypadku analizy realizowanej przez kamery, analiza realizowana przez urządzenie lub 

oprogramowanie zewnętrzne musi być konfigurowalna z poziomu oprogramowania VMS 

15. Automatyczny tryb dzień/noc 

16. Wbudowane, konfigurowalne z poziomu VMS strefy prywatności  

17. Wbudowane wejścia i wyjścia cyfrowe 

18. Wbudowane gniazdo na kartę SD 

19. Wandaloodporność na poziomie IK10 

20. Wodoszczelność IP66 lub wyższa 

21. Możliwość zasilania PoE+ oraz VAC i VDC 

22. Wymienne moduły kamery do zmiany miejsca montażu np. ze ściany na słup lub ze ściany do sufitu 

podwieszanego 

23. Temperatura pracy w zakresie nie węższym niż od -35˚ do +50˚ 

 

 

Kamera multisensor 3x5MP 2.8mm (kąt widzenia 103 st.) 

Zasięg rozpoznania: 11m 

Zasięg obserwacji:  22m 

Zasięg wykrywania:  55m 

1. 3 przetworniki obrazu ze skanowaniem progresywnym CMOS, każdy formatu min. 1/2.8’’ 

2. Aktywna łączna ilość megapikseli nie mniej niż 2592 × 1944 per sensor oraz co najmniej 7776 × 1944 

łącznie dla co najmniej 3 sensorów 

3. Proporcje obrazu 4:3 

4. Wbudowany wymienny oświetlacz IR z doświetlaniem co najmniej 30 metrów 

5. Wbudowane 3 obiektywy, każdy o ogniskowej 2.8mm i jasności min. F1.2 
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6. Minimalne natężenie światła co najmniej 0,025 lux dla F1.2 w trybie kolorowym oraz nie mniej niż 

0.005 lux w trybie monochromatycznym 

7. Obiektywy z funkcją zdalnego ustawiania ostrości 

8. Możliwość konfiguracji położenia każdego obiektywu: Tilt: + 5˚ lub więcej do 96˚ lub więcej oraz 

Pan: ± 100˚ lub więcej 

9. Zakres dynamiki co najmniej 100dB z podwójną ekspozycją i funkcją WDR 

10. Możliwość generowania min 15 klatek na sekundę dla każdego sensora  

11. Praca w oparciu o kompresje H.264, H.265. MJPEG 

12. Wbudowana detekcja ruchu o konfigurowalnym poziomie czułości i progu działania 

13. Wykorzystanie tylko jednej licencji w istniejącym systemie VMS Avigilon Control Center Enterprise 

14. Wbudowana, konfigurowalna z poziomu oprogramowania VMS, adaptacyjna analiza obrazu z co 

najmniej następującymi regułami: wykrywanie pojawienia się obiektu w obszarze zainteresowania, 

wykrywanie wejścia jednego lub więcej obiektów w obszar zainteresowania z możliwością 

definiowania ilości obiek-tów wywołujących alarm, wykrywanie przebywania obiektu w obszarze 

zainteresowania ponad zdefinio-wany czas, wykrywanie przekroczenia wirtualnej linii przez jeden lub 

więcej obiektów z możliwością defi-niowania ilości obiektów wywołujących alarm i kierunku 

przekroczenia linii, wykrywanie zniknięcia obiektu z obszaru zainteresowania, wykrywanie 

opuszczenia obszaru zainteresowania przez jeden lub więcej obiektów z możliwością definiowania 

ilości obiektów wywołujących alarm, wykrywanie poruszania się obiektu w niedozwolonym kierunku, 

wykrywanie nagłej zmiany sceny obserwowanej przez kamerę (spo-wodowanej np. sabotażem 

kamery).W przypadku braku analizy wideo wbudowanej w kamerę zawierającej wszystkie wyżej 

wymienione reguły należy zapewnić możliwość implementacji tych reguł na strumieniu wideo z tej 

kamery za pomocą zewnętrznego urządzenia lub oprogramowania. Tak jak w przypadku analizy 

realizowanej przez kamery, analiza realizowana przez urządzenie lub oprogramowanie zewnętrzne 

musi być konfigurowalna z poziomu oprogramowania VMS 

15. Automatyczny tryb dzień/noc 

16. Wbudowane, konfigurowalne z poziomu VMS strefy prywatności  

17. Wbudowane wejścia i wyjścia cyfrowe 

18. Wbudowane gniazdo na kartę SD 

19. Wandaloodporność na poziomie IK10 

20. Wodoszczelność IP66 lub wyższa 

21. Możliwość zasilania PoE+ oraz VAC i VDC 

22. Wymienne moduły kamery do zmiany miejsca montażu np. ze ściany na słup lub ze ściany do sufitu 

podwieszanego 

23. Temperatura pracy w zakresie nie węższym niż od -35˚ do +50˚ 

 

Kamera szybkoobrotowa PZT 

1. przetworniki obrazu ze skanowaniem progresywnym CMOS, każdy formatu min. 1/2.8’’ 

2. Aktywna łączna ilość megapikseli nie mniej niż 2MP 

3. Proporcje obrazu 4:3 

4. Wbudowany wymienny oświetlacz IR z doświetlaniem co najmniej 30 metrów 

5. Wbudowany obiektyw o ogniskowej 2.8mm i jasności min. F1.2 

6. Minimalne natężenie światła co najmniej 0,025 lux dla F1.2 w trybie kolorowym oraz nie mniej niż 

0.005 lux w trybie monochromatycznym 

7. Obiektywy z funkcją zdalnego ustawiania ostrości 

9. Zakres dynamiki co najmniej 100dB z podwójną ekspozycją i funkcją WDR 

10. Możliwość generowania min 15 klatek na sekundę dla każdego sensora  

11. Praca w oparciu o kompresje H.264, H.265. MJPEG 

12. Wbudowana detekcja ruchu o konfigurowalnym poziomie czułości i progu działania 

13. Wykorzystanie tylko jednej licencji w istniejącym systemie VMS Avigilon Control Center Enterprise 
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14. Wbudowana, konfigurowalna z poziomu oprogramowania VMS, adaptacyjna analiza obrazu z co 

najmniej następującymi regułami: wykrywanie pojawienia się obiektu w obszarze zainteresowania, 

wykrywanie wejścia jednego lub więcej obiektów w obszar zainteresowania z możliwością 

definiowania ilości obiektów wywołujących alarm, wykrywanie przebywania obiektu w obszarze 

zainteresowania ponad zdefiniowany czas, wykrywanie przekroczenia wirtualnej linii przez jeden lub 

więcej obiektów z możliwością definiowania ilości obiektów wywołujących alarm i kierunku 

przekroczenia linii, wykrywanie zniknięcia obiektu z obszaru zainteresowania, wykrywanie 

opuszczenia obszaru zainteresowania przez jeden lub więcej obiektów z możliwością definiowania 

ilości obiektów wywołujących alarm, wykrywanie poruszania się obiektu w niedozwolonym kierunku, 

wykrywanie nagłej zmiany sceny obserwowanej przez kamerę (spowodowanej np. sabotażem 

kamery).W przypadku braku analizy wideo wbudowanej w kamerę zawierającej wszystkie wyżej 

wymienione reguły należy zapewnić możliwość implementacji tych reguł na strumieniu wideo z tej 

kamery za pomocą zewnętrznego urządzenia lub oprogramowania. Tak jak w przypadku analizy 

realizowanej przez kamery, analiza realizowana przez urządzenie lub oprogramowanie zewnętrzne 

musi być konfigurowalna z poziomu oprogramowania VMS 

15. Automatyczny tryb dzień/noc 

16. Wbudowane, konfigurowalne z poziomu VMS strefy prywatności  

17. Wbudowane wejścia i wyjścia cyfrowe 

18. Wbudowane gniazdo na kartę SD 

19. Wandaloodporność na poziomie IK10 

20. Wodoszczelność IP66 lub wyższa 

21. Możliwość zasilania PoE+ oraz VAC i VDC 

22. Wymienne moduły kamery do zmiany miejsca montażu np. ze ściany na słup lub ze ściany do sufitu 

podwieszanego 

23. Temperatura pracy w zakresie nie węższym niż od -35˚ do +50˚ 

 

 

3. SPRZET 

 

3.1. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, 

gwarantujących właściwa jakością Robót: 

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem, 

- żurawia samochodowego, 

- spawarki transformatorowej  

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportowych: 

- samochodu skrzyniowego, 

- samochodu dostawczego, 

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem, 

4.2. Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny by zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórców dla 

poszczególnych elementów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

 Zasilanie. 

Projektowane oświetlenie zasilane będzie z istniejącego obwodu oświetlenia parkowego w pobliżu 

projektowanego terenu. Podłączenie wykonać we wnęce słupowej kablem YAKXS 5x35.  
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 Instalacja uziemiająca i połączenia wyrównawcze 

Projektuje się uziemienie dla latarni S1.3; S1.5; S1.6; S1.7; S2.1, S2.4 za pomocą płaskownika FeZn 40x3  

zakopanego w ziemi na głębokości co najmniej 60cm Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 

10ohm. 

 

 Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym przyjęto samoczynne wyłączenie 

zasilania w układzie TN -S. 

 

  Oświetlenie  

Oświetlenie projektuje się przy pomocy masztów stalowych ocynkowanych o wysokości h=12m wraz z 

oprawami LED (moc opraw podano na zagospodarowaniu terenu) oraz latarni parkowych h=5m wraz z 

oprawami LED (moc opraw podano na zagospodarowaniu terenu). Każda oprawa musi posiadać sterownik 

lokalny, który można zaprogramować w sposób bezprzewodowy ustalając harmonogram załączeń oraz 

regulacji strumienia świetlnego w zależności od pory dnia. Słupy oświetleniowe montowane na 

prefabrykowanych fundamentach – dobór fundamentów wg. katalogu producenta słupów.  

-Dodatkowo do wysokości 2 m od podstawy malowane farbą anty graffiti i anty plakat oraz do wysokości 

0,5 m malowane warstwą polimeryzacyjną odporną na sól i mocz. 

-Słupy powinny posiadać polski certyfikat i świadectwo bezpieczeństwa. 

-Słupy powinny zachowywać zgodność z normą PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporażeniowa)  

- Szerokość słupa u podstawy powinna być taka aby była możliwość wprowadzenia minimum trzech kabli 

pięciożyłowych o przekroju do 35 mm2 — oraz możliwość zabudowy kompletu złączek typu IZK. 

- Słupy muszą być wyposażenie we wnękę z dostateczną ilością miejsca na połączenie kabli i umieszczenie 

odpowiedniej liczby zabezpieczeń. 

- Wnęki muszą posiadać zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych.  

- Słupy muszą być wyposażone w tabliczkę ostrzegawczą. 

-Na słupie musi być umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem słupa, datą produkcji, nazwą 

producenta oraz tabliczka ostrzegawcza. 

-Na zabudowanych słupach należy umieścić tabliczkę z numeracją zgodną ze schematami oraz układem 

połączeń. 

-Grubość ścianki słupa ocynkowanego winna wynosić minimum 3,0 mm, powłokę „cynkowania wykonać 

zgodnie z normą EN ISO 1461. 

-Oprawy muszą posiadać zasilacz źródła światła wyposażony w funkcję utrzymania strumienia świetlnego w 

czasie - zasilacz musi posiadać interfejs 0-10V lub Dali do płynnego sterowania natężeniem oświetlenia 

-Oprawy muszą być wyposażone w sterownik lokalny umożliwiające w sposób bezprzewodowy 

indywidualną regulację strumienia świetlnego w zależności od pory dnia. 

 

 Monitoring  

Kamery połączone są przewodem FTP układanym w rurkach ochronnych typu HDPE 40.  

 

Należy zamontować szafkę monitoringu bez wyposażenia oraz doprowadzić przewody FTP ze skrzynki do 

kamer. Zabudować typową szafę telekomunikacyjną zewnętrzną aluminiową STZ 15U 19"o wymiarach 

962/625/400 montowana na ramę do zabetonowania.  

Słupy przygotować pod montaż kamer - wykonanie otworów montażowych na wysokości ~4,5m oraz 

doprowadzić w to miejsce przewód sygnałowy. Przewód sygnałowy z odpowiednim zapasem prowadzić w 

rurce ochronnej odpornej na działanie czynników zewnętrznych i  zakończyć w miejscu montażu kamery 

(zapas umieścić w puszcze instalacyjnej IP 65 100x100 na słupie przy wyjściu kabli z słupa).  

Następnie wykonać należy podłączenie szafki monitoringu do miejskiej kanalizacji teletechnicznej wraz z 

montażem kamer i wyposażeniem w urządzenia szafki monitoringu.  
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Należy zainstalować w szafce monitoringu dodatkowe gniazdo 16A/230V na potrzeby zasilania nagłośnienia 

imprez sportowych.  

Odcinek projektowanego kabla pod nawierzchnią ul. Okrężnej (w północnej części opracowania) należy 

układać przy zastosowaniu technologii przewiertu sterowanego, bez ingerencji w istniejącą konstrukcję 

nawierzchni ul. Okrężnej. 

 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

 

6.1. Wykopy pod fundamenty 

Sprawdzenie podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia ścianek wykopu. Po ustawieniu słupów lub 

wykonaniu ustrojów, sprawdzeniu podlega stopień zagęszczenia gruntu i usunięcia nadmiaru ziemi. 

6.2. Słupy i ustoje 

Program badan powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego 

i wytrzymałości. Parametry te powinny by zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 

oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto należy sprawdzi dokładność 

Ustawienia w planie i rzędne posadowienia. Słupy oświetleniowe, po ich montażu podlegają sprawdzeniu 

pod katem: 

- dokładności ustawienia pionowego słupów, 

- prawidłowości ustawienia opraw, 

- jakości połączeń przewodów na zaciskach oprawy, 

- jakości połączeń śrubowych latarń i opraw, 

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej elementów. 

 

6.4. Pomiar natężenia oświetlenia Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od 

włączenia instalacji. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 10ohm. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Przedmiar robót oraz 

obmiar robót nie jest wymagany ze względu na ryczałtowy charakter rozliczania. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Przy przekazywaniu oświetlenia do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczy 

 Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- aktualna powykonawcza dokumentacje projektowa, 

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza, 

- protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej 

protokół odbioru Robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wykopy punktowe i liniowe, 

- wykonanie montażu słupów 

- montaż_ kabli, 



 

90 

 

- zakup i montaż kamer 

- montaż_ opraw, 

- podłączenie do sieci zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, 

- wykonanie pomiarów i dokumentacji powykonawczej. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE  

 

Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania. PN-79/E-06314 

Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. PN-76/E-90301 

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowi na napicie 

znamionowe 0,6/1 kV. PN-71/E-05160 

Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania. PN-76/E-05125 

Elektroenergetyczne linie kablowe. przepisy budowy. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. 

Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli. − „Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane 

w zabezpieczeniach. Część 7: Wytyczne stosowania” - PN-EN 50132-7:2003 

 

 

 


