
KaNaD                                              ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy 

targowiska w Gminie Pilchowice.” 
 

.                                                                                                                                                     .  
opracował: inż. Jerzy Namysłowski 

- 1 - 

 
  Rok założenia 1991 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO   WIELOBRANŻOWE                                                       

„ K a N a D ” 
 

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

 P.W. KANAD - Jerzy Namysłowski 
 41-902  Bytom, ul. Kwiatowa 10                                                                  NIP  626-001-40-77 

 

     fax  32 241 03 22 , tel. 601422152                                                                           p.w.kanad@interia.pl  

 
 
 
OPRACOWANIE : 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
NAZWA INWESTYCJI : 

 
”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

budowy targowiska w Gminie Pilchowice.” 
 

 
 
INWESTOR : GMINA PILCHOWICE 
 
UMOWA     :   NR 3410/78/2010 Z 27.04.2010R. Z GMINĄ PILCHOWICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listopad 2010 r.  
 



KaNaD                                              ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy 

targowiska w Gminie Pilchowice.” 
 

.                                                                                                                                                     .  
opracował: inż. Jerzy Namysłowski 

- 2 - 

 

 

SPIS SPECYFIKACJI         str 

1.   D-M-00.00.00 Wymagania ogólne         3 

2.  D-01.00.04 Rozbiórka elementów dróg       20 

3.  D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych    23 

4. D.01.03.01 Przebudowa napowietrznych linii energetycznych   26 

5.  D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-IV   30 

7. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa        33 

6.  D-04.01.01 Wykonanie koryt pod podbudowy     36 

8.   D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 39 

9.  D-05.03.23. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej    42 

10.  D-06.01.01 Humusowanie, obsianie       46 

11.   D-07.02.01 Oznakowanie pionowe       49 

12.   D-07.07.01 Oświetlenie parkingu       60 

13.   D-08.01.01 Krawężniki betonowe       67 

14.  D-01.02.01  Usunięcie krzewów i drzew      70 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KaNaD                                              ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy 

targowiska w Gminie Pilchowice.” 
 

.                                                                                                                                                     .  
opracował: inż. Jerzy Namysłowski 

- 3 - 

 

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

1.    Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w ramach inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej dla budowy parkingów w Gminie Pilchowice z podziałem na zadania : Zad. 2 – 

Projekt parkingu w sołectwie Pilchowice.” 

 

 Zakres robót w/w zadania obejmuje: 

- budowę parkingu z kostki betonowej,  

 - budowę oświetlenia parkingu, 

 - budowę odwodnienia parkingu, 

- zabezpieczenia infrastruktury istniejącej, 

- przebudowę linii napowietrznej, 

- pielęgnację zieleni wraz z usunięciem drzewa kolidującego z wjazdem na parking, 

 

2.     Zakres stosowania SST 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót m. in. na drogach miejskich i gminnych. 

 

3.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność              

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

3.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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3.2.     Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

- Zamawiającego, 

- Sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

3.3.      Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian  i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i SST 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 w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane podobnie na koszt Wykonawcy. 

 

3.4.      Zabezpieczenie terenu budowy 

3.4.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 

postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

 

3.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności  i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                

w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 

przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

 

3.5.    Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                        

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. 
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3.6.   Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

maszynach i pojazdach. 

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. 

 

3.7.   Materiały szkodliwe dla otoczenia 

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

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

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. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,          

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający.  

 

3.8.   Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie położenia instalacji  i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
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rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 

3.9.    Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenie od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

 

3.10.  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. 

 

3.11.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 
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3.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne              

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

4. Materiały 

 

4.1.    Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót. 

 

4.2.    Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                   

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku            

i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
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odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to 

pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 

terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

4.3.    Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie prowadzenia inspekcji, 

- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

4.4.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                   

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

4.5.    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 Inżyniera. 

 

4.6.   Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
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będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

5.    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 i powinien odpowiadać pod względem typów  i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

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. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

6.     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, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych 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 mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

7.     Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu               

i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

8.      Kontrola jakości robót 

8.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, egalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

8.2.  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

8.3.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 

8.4.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

8.5.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 



KaNaD                                              ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy 

targowiska w Gminie Pilchowice.” 
 

.                                                                                                                                                     .  
opracował: inż. Jerzy Namysłowski 

- 13 - 

8.6.  Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

8.7.  Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pt. 1 które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,                    

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

8.8.  Dokumenty budowy 

8.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 



KaNaD                                              ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy 

targowiska w Gminie Pilchowice.” 
 

.                                                                                                                                                     .  
opracował: inż. Jerzy Namysłowski 

- 14 - 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- Uwagi i polecenia Inżyniera, 

- Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających   

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

- Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 
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8.8.2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

8.8.3.  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

 

 

8.8.4.  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 8.8.1. – 8.8.3. 

następujące dokumenty: 

- Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- Protokoły przekazania terenu budowy, 

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- Protokoły odbioru robót, 

- Protokoły z narad i ustaleń, 

- Korespondencję na budowie. 

 

8.8.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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9.  Obmiar robót 

 

9.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                           

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

9.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajni będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jak długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami SST. 

 

9.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

9.4.  Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. 

 

9.5.  Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone pod częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z inżynierem. 
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10.   Odbiór robót 

10.1.  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- Odbiorowi częściowemu, 

- Odbiorowi ostatecznemu, 

- Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

10.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

10 .3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inżynier. 

 

10.4. Odbiór ostateczny robót 

10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 10.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                      

w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego 

robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

- Recepty i ustalenia technologiczne, 

Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST,  i 

ew. PZJ, 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie               

z SST i ew. PZJ, 

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na położenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 
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Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

10.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                          

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 10.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

11.    Podstawa płatności 

11.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
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D-01.00.04 Rozbiórka elementów dróg  

 

1.    Wstęp 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg  ramach inwestycji pn.: „Opracowanie 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy parkingów w Gminie Pilchowice z 

podziałem na zadania : Zad. 2 – Projekt parkingu w sołectwie Pilchowice.” 

 

 Zakres prac obejmie rozbiórkę: 

- krawężników z ławami betonowymi,  

- nawierzchni chodników. 

 

2.   Materiały 

   Do robót obejmujących rozbiórkę elementów dróg nie przewiduje się żadnych materiałów. 

 

3.     Sprzęt 

Dla wykonania prac rozbiórkowych wykonawca powinien dysponować następującym 

sprzętem: 

- ładowarka, 

- spycharka, 

- koparka, 

- równiarka samojezdna, 

- zagęszczarka, 

- sprzęt ręczny, 

- piła spalinowa, 

- młot pneumatyczny, 

- zbiornik z wodą, 

- piła do betonu-asfaltu. 
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4.    Transport 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac rozbiórkowych winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- samochodu dostawczego, 

- samochodu samowyładowczego, 

- inny sprzęt zatwierdzony przez Inżyniera 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być 

zabezpieczone przed ich wysypaniem układane zgodnie z warunkami transportu dla danego typu 

materiałów oraz wytycznymi części "Wymagania ogólne SST". 

 

5.    Wykonanie robót 

Wykonywanie prac rozbiórkowych powinno być zgodne z zasadami zawartymi w części 

"Wymagania ogólne SST" oraz z wytycznymi Inżyniera. 

W trakcie wykonywania prac elementy zakwalifikowane do ponownego użytku powinny 

być odzyskiwane w sposób chroniący przed zniszczeniem oraz składowane w miejscu 

wyznaczonym przez Inżyniera. 

Doły powstałe w wyniku wykopów należy zabezpieczać wg zasad BHP i chronić przed 

gromadzeniem się wody opadowej.   

Dla transportu gruzów, części bitumicznych i ziemnych należy utrzymywać czystość dróg 

dojazdowych. 

 

6.    Kontrola jakości robót 

Kontrola wykonania robót jest przeprowadzana z punktu widzenia kompletności 

zrealizowania zamierzonych prac rozbiórkowych, wywozu gruzu jak i stopnia zachowania 

elementów przeznaczonych do ponownego użycia. 

7.     Obmiar robót 

Jednostki obmiarowe: 

- nawierzchnie chodników - m2, 

- krawężniki - m. 
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8.     Odbiór robót 

Odbiór robót wykonuje się według zasad przedstawionych w części "Wymagania ogólne 

SST".  

 

9.     Podstawa płatności 

Płatność według zasad przedstawionych w części "Wymagania ogólne SST".  

 

10.     Przepisy związane 

 Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz.401. 
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D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysoko ściowych 

 

1.    Wstęp 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych w ramach 

inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy parkingów 

w Gminie Pilchowice z podziałem na zadania : Zad. 2 – Projekt parkingu w sołectwie 

Pilchowice.” 

 

2.     Materiały 

Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy zastosować następujące  

materiały: 

- pręty stalowe, 

- rurki stalowe, 

- paliki drewniane, 

- bolce stalowe, 

- słupki betonowe przy zagęszczeniu lub odtworzeniu reperów roboczych. 

 

3.    Sprzęt 

Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych wykonawca powinien dysponować 

następującym sprzętem: 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- teodolity, 

- tachimetry, 

- pozostały sprzęt geodezyjny. 

 Zastosowany sprzęt powinien pozwolić wykonać zadanie z wymaganą dokładnością. 
 

4.    Transport 

Transport powinien być zgodny z ustaleniami " Wymagania ogólne SST".  
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5.    Wykonanie robót 

Prace pomiarowe umożliwi ą wyznaczenie punktów określających: 

- przekroje poprzeczne, 

- istniejące i projektowane współrzędne w układzie XYZ, 

- lokalizacje urządzeń elektroenergetycznych, 

- projektowane osie podłużne trasy wykopów kablowych, 

- lokalizację miejsca budowy urządzeń oświetlenia parkingu, 

- lokalizację miejsc odwodnienia parkingu, 

Wyznaczone punkty muszą być zgodne z współrzędnymi dokumentacji projektowej              

i  zostać tak oznakowane aby nie uległy przesunięciu w trakcie prowadzenia prac. 

O ewentualnych niezgodnościach rzeczywistych rzędnych terenu w stosunku do wartości 

projektowanych wykonawca zobowiązany jest poinformować Inżyniera. 

Po wykonaniu robót budowlanych należy uzupełnić i zaktualizować zasoby mapowe 

ośrodka geodezyjnego.  

Wszelkie prace pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi instrukcjami GUGiK 1-

7. 

6.    Kontrola jakości robót 

Kontrola wykonania robót jest przeprowadzana z punktu widzenia dokładności wykonanych 

prac pomiarowych. 

O dokładności wykonanych prac świadczy zgodność przedstawionych wyników zawartych 

w dziennikach i protokołach pomiarowych z danymi dokumentacji pomiarowej. 

Prace pomiarowe powinny być zgodne z ustaleniami „SST Wymagania ogólne". 

7.    Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: 

- dla pomiarów - km. 

 

8.     Odbiór robót 

Odbiór robót wykonuje się według zasad przedstawionych w części "Wymagania ogólne 

SST".  
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9.     Podstawa płatności 

Płatność według zasad przedstawionych w części "Wymagania ogólne SST".  

 

10.  Przepisy związane 

Instrukcje techniczne G1-4, GUGiK, 1979 r. 

 Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r. 
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D-01.03.01 PRZEBUDOWA  NAPOWIETRZNYCH  LINII 
ENERGETYCZNYCH 
 
1.    Wstęp 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie przebudowy napowietrznych linii energetycznych w ramach inwestycji 

pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy parkingów w Gminie 

Pilchowice z podziałem na zadania : Zad. 2 – Projekt parkingu w sołectwie Pilchowice.” 

 

2.    Materiały  

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania PN-80/B-
03322. 

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywać 

siły pochodzące od zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna 

być taka, aby w żadnym miejscu naprężenia materiału nie przekraczały dopuszczalnych 

naprężeń zwykłych, a dla warunków pracy zakłóceniowej lub montażowej - dopuszczalnych 

naprężeń zwiększonych. Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w 

PN-75/E-05100. 

 Słup strunobetonowy powinien spełniać wymagania PN-87/B-03265. 

Poprzeczniki i trzony izolatorów powinny przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia 

przewodów i parcia wiatru oraz odpowiadać PN-76/E-05100. Zaleca się stosowanie elementów 

stalowych zabezpieczonych przed korozją. 

Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien 

spełniać wymagania PN-78/E-06400. 

 O ile SST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzęt powinien 

wykazywać się wytrzymałością mechaniczną nie mniejszą niż część linii, z którą współpracuje 

oraz powinien być odporny na wpływy atmosferyczne i korozję wg PN-74/E-04500. 

 Części osprzętu przewodzącego prąd powinny być wykonane z materiałów mających 

przewodność elektryczną zbliżoną do przewodności przewodu oraz powinny mieć zapewnioną 

dostatecznie dużą powierzchnię styku i dokładność połączenia z przewodem lub innymi 

częściami przewodzącymi prąd, ponadto powinny być zabezpieczone od możliwości 

powstawania korozji elektrolitycznej. 

 Do budowy linii należy stosować osprzęt nie powodujący nadmiernego powstawania 

ulotu oraz strat energii. 
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W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny być stosowane przewody z 

materiałów o dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej odporności na wpływy 

atmosferyczne i chemiczne. 

 

3.    Sprzęt 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. 

 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

Dla wykonania prac związanych z przebudową energetycznych linii napowietrznych 

wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z : 

- koparki, 

- zestawu wiertniczo-dźwigowego samochodowego, 

- zagęszczarki, 

- spawarki, 

- ciągnika kołowego 

 

4.     Transport 

Wykonawca  powinien mieć możliwość korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- samochodu dostawczego, 

- żurawia samochodowego, 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przesuwaniem i układane zgodnie z warunkami transportu dla danego typu materiałów. 

 

5.     Wykonanie robót 

Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez 

użytkownika tych obiektów. Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym 

możliwe jest odłączenie napięcia w linii przebudowywanej i zasilającej stację transformatorową. 
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 Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi harmonogram 

robót, zawierający uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w 

przebudowywanych urządzeniach. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące napowietrzne linie 

elektroenergetyczne należy przebudowywać zachowując następującą kolejność robót: 

− wybudowanie nowego niekolidującego z drogą odcinka linii posiadającego parametry nie 

gorsze od linii przebudowywanej, 

− wyłączenie napięcia zasilającego linię przebudowywaną, 

− wykonanie podłączenia nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, 

− zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii. 

 Przebudowę linii energetycznych należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami 

budowy oraz z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. 

 

6.    Kontrola jakości robót 

Kontrola robót jest przeprowadzana z punktu widzenia ich realizacji jak i kompletności w 

stosunku do założeń projektowych. 

Kontroli podlega: 

− kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, 

− dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku, 

− stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu, 

− zgodności posadowienia z dokumentacją projektową, 

− wysokość zawieszonych przewodów. 

 

7.     Obmiar robót 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 

 Jednostką obmiarową dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest kilometr 

 

8.     Odbiór robót 

Odbiór robót wykonuje się według zasad przedstawionych w części "Wymagania ogólne 

SST".  

Wykonane prace uznaje się za zrealizowane w sposób prawidłowy, jeżeli są zgodne z 

dokumentacją projektową i opisanymi wyżej założeniami. 
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9.     Podstawa płatności 

Płatność według zasad przedstawionych w części „Wymagania ogólne SST".  

 

10.   Przepisy związane 

     PN-61/E-01002 
     PN-84/E-02051 
     PN-74/E-04500 
     PN-81/E-05001 
     PN-75/E-05100 
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D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I -IV  

 

1.     Wstęp 

 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem wykopów w gruntach kategorii I-IV w ramach 

inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy parkingów 

w Gminie Pilchowice z podziałem na zadania : Zad. 2 – Projekt parkingu w sołectwie 

Pilchowice.” 

 

 Zakres prac obejmuje wykonanie wykopów pod: 

- fundamenty budowanych słupów oświetlenia parkingu, 

- pozostałe wykopy wchodzące w zakres przedmiotowego zadania. 

 

2.  Materiały 

Dla danego etapu nie zastosowano żadnych materiałów. 

 

3.  Sprzęt 

Dla wykonania wykopów wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- ładowarka, 

- spycharka, 

- koparka, 

- równiarka samojezdna, 

- zagęszczarka, 

- sprzęt odwadniający, 

- sprzęt ręczny. 

 

4.  Transport 

 Wykonawca  powinien mieć możliwość korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- samochodu dostawczego, 

- samochodu samowyładowczego. 
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Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być 

zabezpieczone przed ich wysypaniem układane zgodnie z warunkami transportu dla danego typu 

materiałów oraz wymaganiami ogólnymi SST. 

 

5.  Wykonanie robót 

Wykonywanie prac powinno być zgodne z zasadami zawartymi w części "Wymagania 

ogólne SST" oraz z wytycznymi Inżyniera. 

Prace związane z wykopami należy prowadzić z uwzględnieniem następujących warunków: 

- harmonogram prac zostanie skoordynowany z innymi robotami tak, aby nie ograniczać ich 

realizacji, 

- zastosowane technologie i sprzęt umożliwi ą odwadnianie wykopów w całym trakcie realizacji 

zadania, 

- wykopy prowadzone będą przy użyciu technologii zabezpieczającej grunt przed  obsuwaniem, 

- stateczność skarp musi posiadać stopień gwarantujący stabilność stateczną obiektów 

przyległych, 

- stopień zagęszczenia podłoża posiadać będzie wartość 0.97, 

- dno wykopów będzie posiadało optyczną równość, 

- odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie przekroczy ±10 cm, 

- głębokość wykopu zostanie wykonana z tolerancją -3 cm do +1 cm w stosunku rzędnych 

projektowanych. 

 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola robót jest przeprowadzana z punktu widzenia ich realizacji jak i kompletności w 

stosunku do założeń projektowych. 

W trakcie prowadzenia prac stałej kontroli podlega sprawdzanie: 

- stateczność skarp, 

- skuteczność odwodnienia wykopów, 

- utrzymanie czystości dróg dojazdowych do placu budowy. 
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7. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na pomiarze objętości wykonanych wykopów. 

Jednostką obmiarową jest m3. 

 

8.  Odbiór robót 

Odbiór robót wykonuje się według zasad przedstawionych w części "Wymagania ogólne 

SST".  

Wykonane prace uznaje się za zrealizowane w sposób prawidłowy, jeżeli są zgodne z 

dokumentacją projektową, a odchylenia nie przekraczają wartości dopuszczalnych. 

Wszelkie niezgodności muszą zostać poprawione przez wykonawcę. 

 

9.     Podstawa płatności 

Płatność według zasad przedstawionych w części "Wymagania ogólne SST".  

 

10.  Przepisy związane 

PN-88/B-04481. 

PN-86/B-02480. 

PN-S-02204. 

PN-S-02205. 

PN-68/B-0605. 

BN-70/8931-05. 
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D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa  

1.     Wstęp 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące kanalizacji 

deszczowej dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 

budowy parkingów w Gminie Pilchowice z podziałem na zadania : Zad. 2 – Projekt parkingu w 

sołectwie Pilchowice.” 

 

2.     Materiały 

- rury kanalizacyjne PVC-U SDR 34 DZ 200x5,9mm typu S ułożonych ze spadkiem 

minimalnym 1% w kierunku odpływu, 

- rury kanalizacyjne PVC-U SDR 34 DZ 315 klasy SN8  ułożonych ze spadkiem zgodnie z 

projektem 

- rury kanalizacyjne PVC-U SDR 34 DZ 250 klasy SN8  ułożonych ze spadkiem zgodnie z 

projektem 

-separator typu MAK-II-B 3/30-1,2 

- wpusty uliczne betonowe  ∅ 500 wyposażone w osadnik głębokości  min. 0,5 m, 

- studnie szczelne ∅1000 

- piasek średnioziarnisty, 

- deski nieobrzynane 19-25mm. 

 

 3.    Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej winien wykazać się 

następującym sprzętem: 

- młot pneumatyczny, 

- koparka, 

- dźwig samojezdny, 

- ubijak spalinowy, 

- sprzęt ręczny. 

 

4.     Transport 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
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− samochodu skrzyniowego,  

− samochodu samowyładowczego. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

5.    Wykonanie robót 

5.1.  Wykonanie studni wpustowych 

- wykonanie wykopu pod wpust, 

- wykonanie podsypki z mieszanki z kruszywa naturalnego gr. 20cm, 

- wykonanie fundamentu z B-20, 

- ułożenie kręgów betonowych, 

- ułożenie pierścienia odciążającego, 

- osadzenie żeliwnych wpustów ulicznych ∅500 z osadnikiem, 

- zasypanie gruntem z zagęszczeniem Is – 1,0.       

 

5.2.   Wykonanie kanałów i  przykanalików 

- wykonanie wykopu pod rury PVC, 

- ułożenie rur ze spadkiem zgodnie z projektem w kierunku odpływu, 

- połączenie kanałów i przykanalików ze studniami przy pomocy złączek elastycznych, 

- zagęszczeniem w jezdni bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni asfaltowej Is – 1,03. 

 

5.4 Studzienki kanalizacyjne 

 Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 

− kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, 

− muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037, 

− rur PVC jako konstrukcja zintegrowana z kanałem głównym i kanałami dolotowymi oraz 

drabinką złazową, zgodna z aprobatą techniczną nadaną przez jednostkę upoważnioną do ich 

wydawania. 

 Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 

określonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelności W-8, 

mrozoodporności F-100 wg PN-B-06250 [9] lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

2.3.2. Komin włazowy 

 Komin włazowy powinien być wykonany z: 
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− kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-

86/8971-08 , 

− rur PCV o średnicy od 0,8÷1,6m zgodne z PN-EN 1115.  

2.3.3. Dno studzienki 

 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach 

podanych w dokumentacji projektowej. 

2.3.4. Włazy kanałowe 

 Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

− włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 umieszczane w 

korpusie drogi, 

− włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 umieszczane poza 

korpusem drogi. 

2.3.5. Stopnie złazowe 

 Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101. 

 

6.    Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na ocenie wyregulowania wysokości. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest dla: 

- budowa wpustów deszczowych - „szt.”. 

 

8.    Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                             

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

9.    Podstawa płatności 

Płatność  według zasad przedstawionych w części „Wymagania ogólne SST".  
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D-04.01.01 Wykonanie koryt pod podbudowy 

 

1.    Wstęp 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem koryt pod podbudowy w ramach inwestycji pn.: 

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy parkingów w Gminie 

Pilchowice z podziałem na zadania : Zad. 2 – Projekt parkingu w sołectwie Pilchowice.” 

 

2.    Materiały 

Dla danego etapu nie zastosowano żadnych materiałów. 

 

3.    Sprzęt 

Dla wykonania koryt wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem 

zaakceptowanym przez Inżyniera: 

- ładowarka, 

- spycharka, 

- równiarka samojezdna, 

- zagęszczarka, 

- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych, 

- sprzęt ręczny. 

 

4.    Transport 

Wykonawca  powinien mieć możliwość korzystania z następujących środków 

transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- samochodu dostawczego, 

- samochodu samowyładowczego. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być 

zabezpieczone przed ich wysypaniem, układane zgodnie z warunkami transportu dla 

danego typu materiałów. 
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5.    Wykonanie robót 

Wykonywanie prac powinno być zgodne z zasadami zawartymi w części „Wymagania 

ogólne" oraz  wytycznymi Inżyniera. 

Prace związane z wykonywaniem koryt należy prowadzić z uwzględnieniem 

następujących warunków: 

- harmonogram prac zostanie skoordynowany z innymi robotami tak, aby nie ograniczać 

ich realizacji, 

- zastosowane technologie i sprzęt umożliwi ą odwadnianie wykopów w całym trakcie 

realizacji zadania,  

- zastosowany sprzęt nie będzie miał niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża, 

- koryto zostanie wyprofilowane z uwzględnieniem wymaganych spadków podłużnych i 

poprzecznych do projektowanych rzędnych podłoża, 

- koryta po wyprofilowaniu w chodnikach zostaną dogęszczone do Is�1.0, 

- wilgotność zagęszczanego gruntu nie przekroczy granicy wartości optymalnej  

     - +0% do -2% w gruntach mało i średnio spoistych, 

 - ±2% w gruntach niespoistych, 

- koryto po zagęszczeniu zostanie zabezpieczone przed wilgocią. 

W przypadku trudności uzyskania określonych wartości dogęszczenia podłoża 

gruntów rodzimych Wykonawca uzgodni z Inżynierem sposób ich ulepszenia.  

 

6.    Kontrola jakości robót 

Kontrola robót jest przeprowadzana z punktu widzenia ich realizacji jak                      

i kompletności w stosunku do założeń projektowych. 

W trakcie prowadzenia prac stałej kontroli podlega sprawdzanie: 

- stopień zagęszczenia, 

- wilgotność gruntu podłoża zagęszczanego. 

Po wykonaniu prac zostaną określone: 

- rzędne wysokościowe różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub 

wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi (nie powinny przekraczać +1 cm, -2 

cm), 

- szerokość koryta (nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i 

-5 cm), 
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- równość podłużna (należy mierzyć 4-metrową łatą, nierówności nie mogą przekraczać 20 

mm), 

- równość poprzeczna (nierówności nie mogą przekraczać 20 mm), 

- spadki poprzeczne (powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 

0,5%). 

 

7.    Obmiar robót 

Obmiar robót polega na pomiarze powierzchni wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 

Jednostką obmiarową jest m2. 

 

8.    Odbiór robót 

Odbiór robót wykonuje się według zasad przedstawionych w części „Wymagania ogólne 

SST".  

Wykonane prace uznaje się za zrealizowane w sposób prawidłowy, jeżeli są zgodne z 

dokumentacją projektową a odchylenia nie przekraczają wartości dopuszczalnych. 

Wszelkie niezgodności muszą zostać poprawione przez Wykonawcę. 

 

9.    Podstawa płatności 

Płatność według zasad przedstawionych w części „Wymagania ogólne SST".  

 

10.  Przepisy związane 

BN-77/8931-12. 

PN-S-02205/1998. 

PN-B-04481. 

BN-64/8931-02. 

BN-68/8931-04. 

BN-77/8931-12. 
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D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizow anego 

mechanicznie  

 

1.     Wstęp 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania          

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji pn.: 

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy parkingów w Gminie 

Pilchowice z podziałem na zadania : Zad. 2 – Projekt parkingu w sołectwie Pilchowice.” 

 

2.     Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania podbudowy: 

– kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102. 

Kruszywo przeznaczone na podbudowę wykonaną metodą stabilizacji mechanicznej 

powinno mieć uziarnienie ciągłe mieszące się pomiędzy wartościami granicznymi wg PN-S-

06102/1997. 

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę w ilości zapewniającej właściwe 

zagęszczenie kruszywa wg PN-88/B-32250. 

Układane kruszywo powinno posiadać wilgotność zgodną z PN-88/B-04481. 

Materiał stosowany do wykonania podbudowy powinien spełniać wymagania dotyczące 

nieprzenikania cząsteczek pomiędzy podbudową oraz podłożem wg zależności D15/D85≥5. 

Odchyłki grubości podbudowy nie powinny się różnić o więcej niż ±2cm od wartości 

podanej w projekcie. 

Szerokość podbudowy nie powinny się różnić o więcej niż ±5cm od wartości podanej w 

projekcie. 

 

3.     Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy winien wykazać się następującym 

sprzętem: 

- równiarka samojezdna, 

- walec statyczny samojezdny, 

- cysterna na wodę, 

- sprzęt ręczny. 
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 4.   Transport 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- samochodu dostawczego, 

- samochodu samowyładowczego, 

- przyczepy do przewożenia materiału. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 

przed ich wysypaniem, układane zgodnie z warunkami transportu dla danego typu materiałów 

oraz wytycznymi części ogólnej SST. 

 

5.    Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 

gruntowych. 

Zakres prac przewiduje: 

- równomierne rozkładanie kruszywa warstwami grubości maksymalnej 20 cm, 

- uzyskanie projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych dla każdej z rozkładanych 

warstw, 

- walcowanie warstw w celu uzyskania właściwego zagęszczenia zgodnego z PN-88/B-04481, 

- kontrola nośności podbudowy zgodnie z PN-S-02205. 

 

6.    Kontrola jakości robót 

Lokalizacja, wymiary i parametry techniczne podbudowy powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. 

Po wykonaniu podbudowy należy sprawdzić jej parametry na podstawie PN-S-06102. 

Parametry dotyczące jakości i wytrzymałości zastosowanych materiałów powinny być 

zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 

Elementy podbudowy powinny być sprawdzone pod kątem: 

- grubości warstw, 

- szerokości warstw, 

- nieprzenikania cząstek, 

- prawidłowości usytuowania, 

- rzędnych wysokościowych, 
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- równości w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym, 

- spadku poprzecznego, 

- zagęszczenia i nośności - nie rzadziej niż raz w jednym punkcie na 600 m2. 

 

7.     Obmiar robót 

Obmiar robót polega na  powierzchni położonej podbudowy przy założonej grubości.  

Jednostką obmiarową jest m2.   

 

8.     Odbiór robót 

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                                

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania  dały wyniki pozytywne, a 

dopuszczalne odchyły nie zostały przekroczone. 

 

8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wg zasad ogólnych SST. 

Wykonanie każdej kolejnej warstwy jest możliwe po odbiorze warstwy poprzedniej. 

8.3.   Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

- dokumenty potwierdzające parametry zastosowanych materiałów pod względem ich zgodności 

z dokumentacją projektową. 

9.     Podstawa płatności 

Płatność  według zasad przedstawionych w części "Wymagania ogólne SST".  

 

10.     Przepisy związane 

PN-S-06102. 

PN-B-06714-15. 

PN-B-06714-19. 

PN-B-11111:1996. 

PN-B-1113:1996. 

PN-EN 9931/2. 

PN-88/B-32250. 
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D-05.03.23. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe j  

 

1.    Wstęp 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie prac przy nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach 

inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy parkingów 

w Gminie Pilchowice z podziałem na zadania : Zad. 2 – Projekt parkingu w sołectwie 

Pilchowice.” 

 

2.    Materiały 

Dla danego etapu zastosowano: 

- kształtki betonowe wibroprasowane grubości 8cm - klasy 35 (chodniki), 

- piasek średnioziarnisty, odpowiadający wymaganiom BN-87/6774-04, 

- cement portlandzki odpowiadający wymaganiom PN-88/B-30000. 

Do produkcji kostki należy stosować cementy wg: PN-B-19701:1997, PN-B-19705:1998, 

PN-B-30010:1990 (PN-90/B-30010), PN-B-30011:1980 (PN-80/B-30011), AT/96-03-0005, 

AT/96-03-0017, AT/97-03-0121, AT/98-04-0122,AT/97-03-0256, AT/98-04-0501. 

Do produkcji kostki należy stosować kruszywa wg: PN-B-06712:1986 (PN-86/B-06712) 

zgodnie PN-B-06250:1998. 

Woda powinna spełniać wymagania PN-B-32250:1989, (PN-89/B-32250). 

Dodatki do betonu powinny spełniać wymagania PN-B-06250:1998 (PN-88/B-06250)  i 

odpowiednich norm przedmiotowych lub aprobat technicznych. Do produkcji kostki należy 

stosować mieszankę betonową wg PN-B-06250:1998 (PN-88/B-06250. 

Dopuszcza się wyłącznie kostkę brukową posiadającą aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę. Ponadto kostka musi posiadać równą i szorstką powierzchnię górną oraz 

równe i proste krawędzie. 

Dopuszcza się następujące odchyły od wymiarów: 

- długość ± 3mm, 

- szerokość ± 3mm, 

- grubość ± 5mm. 

- wichrowatość powierzchni licowej nie powinna przekraczać 2 mm przy grubości elementu < 8 

cm i 3 mm przy grubości > 8 cm,  

- niedopuszczalne jest występowanie szczerb i uszkodzeń krawędzi ograniczających 



KaNaD                                              ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy 

targowiska w Gminie Pilchowice.” 
 

.                                                                                                                                                     .  
opracował: inż. Jerzy Namysłowski 

- 43 - 

powierzchnie licowe, zaś dla pozostałych krawędzi i naroży dopuszcza się występowanie 

najwyżej dwóch uszkodzeń o maksymalnej długości 30 mm i głębokości 8 mm,  

- mogą występować wypływki, zaciągi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jeżeli są łatwe 

do usunięcia i nie przeszkadzają przy układaniu, 

- mrozoodporność powinna być taka, by po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 

NaCl/3% lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania wodą zwykłą zostały spełnione  

jednocześnie następujące warunki: 

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być 

większe niż 20%. 

- nasiąkliwość nie powinna przekraczać 5%. 

Ścieralność sprawdzana na tarczy Boehmego , określona stratą wysokości nie powinna 

przekraczać: 

- 4,5 mm dla klasy „35”. 

Wskaźnik szorstkości SRT powierzchni licowej, górnej, sprawdzony wahadłem angielskim 

powinien wynosić nie mniej niż 50. 

 Badania kostki należy wykonywać zgodnie z 'Procedurami badawczymi IBDiM': 

-wygląd zewnętrzny wg PB-TW-01/96, 

- kształt i wymiary wg PB-TW-02/96, 

- wytrzymałość na ściskanie wg PB-TW-03/96, 

- mrozoodporność wg PB-TW-04/96, 

- nasiąkliwość wg PB-TW-05/96, 

- ścieralność wg PB-TW-06/96, 

- szorstkość wg PB-TN-3/4/96. 

 

3.    Sprzęt 

Dla wykonania prac związanych z układaniem nawierzchni z kostki betonowej wykonawca 

powinien posiadać następujący sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera : 

- ubijak maszynowy, 

- wibrator płytowy, 

- sprzęt ręczny. 
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4.    Transport 

Wykonawca powinien mieć możliwość korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- samochodu dostawczego, 

Kostka może być przewożona dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 

minimum 70% wytrzymałości wymaganej klasą. 

4.1 Składowanie 

Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno 

być wyrównane i odwodnione. Sposób i wysokość składowania palet określają odrębne przepisy 

BHP. 

5.    Wykonanie robót 

Wykonywanie prac powinno być zgodne z zasadami zawartymi w części „Wymagania 

ogólne" oraz z wytycznymi Inżyniera. 

Prace związane z układaniem kostki betonowej należy prowadzić z uwzględnieniem 

następujących warunków: 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie posiadać będzie grubość 

minimum 10 cm. 

- jako podsypka zostanie zastosowana mieszanka cementowo-piaskowa grubości 3cm o proporcji 

1:4, 

- kostka zostanie ułożona na ubitej i wyrównanej podbudowie na styk z szczelinami pomiędzy 

kostkami 2÷3mm, 

- szczeliny zostaną wypełnione piaskiem, 

- kostkę wstępnie należy układać ok. 1,5 cm powyżej niwelety projektowanej, 

- po wstępnym ułożeniu nawierzchnia z kostki zostanie ubita i wyrównana płytą wibracyjną, 

- wykonana nawierzchnia nie może posiadać śladów uszkodzeń mechanicznych, 

- spady nawierzchni z ułożonej kostki będą zgodne z dokumentacją projektową. 

6.    Kontrola jakości robót 

Kontrola robót jest przeprowadzana z punktu widzenia ich realizacji jak i kompletności w 

stosunku do założeń projektowych. 

Zastosowane materiały muszą posiadać atest producenta. 

Pochylenie poprzeczne powinno wynosić 2% i być skierowane w kierunku jezdni. 
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Tolerancja dokładności nachylenia musi się mieścić w granicach ±0,5%. 

Kształtki jednego koloru powinny mieć identyczny odcień. 

7.   Obmiar robót 

Obmiar robót polega na pomiarze powierzchni położenia kostki betonowej. 

Jednostką pomiarową jest m2. 

 

8.     Odbiór robót 

Odbiór robót wykonuje się według zasad przedstawionych w części „Wymagania ogólne 

SST".  

Wykonane prace uznaje się za zrealizowane w sposób prawidłowy, jeżeli są zgodne z 

dokumentacją projektową i opisanymi wyżej założeniami. 

 

9.     Podstawa płatności 

Płatność według zasad przedstawionych w części „Wymagania ogólne SST".  

 

10.   Przepisy zwiazane 

 PN-EN 1338:2005. 

 BN-68/8931-04. 

 PN-B-19701:1997. 

 PN-B-30011:1980. 

PN-B-06250:1998. 

PN-B-32250:1989. 

BN-80/6775-03/04. 

PB-TW-01-06/96. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KaNaD                                              ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy 

targowiska w Gminie Pilchowice.” 
 

.                                                                                                                                                     .  
opracował: inż. Jerzy Namysłowski 

- 46 - 

D-06.01.01 Humusowanie, obsianie 

 

1.    Wstęp 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i 

odbioru robót w zakresie prac przy humusowaniu i obsianiu w ramach inwestycji pn.: 

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy parkingów w Gminie 

Pilchowice z podziałem na zadania : Zad. 2 – Projekt parkingu w sołectwie Pilchowice.” 

 

2.    Materiały 

       Dla danego etapu zastosowano: 

- humus (ziemia urodzajna) o zawartości od 3÷20% składników organicznych, pozbawiony 

kamieni większych od 5cm i zanieczyszczeń obcych. 

- nawozy sztuczne, 

- nasiona traw. 

 

Mieszanka nawozów sztucznych powinna zawierać, co najmniej: 

- azot - 10%, 

- kwas ortofosforowy - 15%, 

- węglanu potasowy - 10%. 

Należy zastosować nasiona mieszanek traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu 

dostosowane do rodzaju gleby i jej poziomu zawilgocenia.  

 

3.    Sprzęt 

Dla wykonania prac związanych z pielęgnacji zieleńców wykonawca powinien 

dysponować: 

- spycharką, 

- płytą ubijającą, 

- wibratorem samobieżnym, 

- koparką, 

- równiarką, 

- walcem gładkim, 

- walcem żebrowanym, 

- sprzętem ręcznym. 
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4.    Transport 

Wykonawca  powinien mieć możliwość korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego,  

- samochodu samowyładowczego. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

wysypaniem i układane zgodnie z warunkami transportu dla danego typu materiałów. 

W czasie transportu Wykonawca zobowiązany jest do utrzymanie czystości dróg 

dojazdowych. 

 

5.     Wykonanie robót 

Wykonywanie prac powinno być zgodne z zasadami zawartymi w części "Wymagania 

ogólne" oraz  wytycznymi Inżyniera. 

Prace związane z wzmacnianiem skarp należy prowadzić z uwzględnieniem następujących 

warunków: 

- zastosowany humus powinien posiadać strukturę jednorodną, 

- po rozścieleniu humus należy  lekko zagęścić, 

- grubość rozścielenia powinna być zgodna z założeniami dokumentacji projektowej ok. 5÷10 

cm, 

- obsianie trawą powinno być prowadzone w okresie wiosenno-jesiennym przy braku okresów 

suszy i mrozów w ilości co najmniej 4g/m2, 

- dopuszczalne nierówności powierzchni na odcinku 3 m nie mogą przekraczać 5 cm. 

 

6.    Kontrola jakości robót 

Kontrola robót jest przeprowadzana z punktu widzenia ich realizacji jak i kompletności 

w stosunku do założeń projektowych. 

 

7.    Obmiar robót 

Obmiar robót polega na pomiarze powierzchni podlegającej humusowaniu i obsianiu. 

Jednostką pomiarową jest m2. 

8.    Odbiór robót 

Odbiór robót wykonuje się według zasad przedstawionych w części „Wymagania 

ogólne SST".  
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Wykonane prace uznaje się za zrealizowane w sposób prawidłowy, jeżeli są zgodne z 

dokumentacją projektową i opisanymi wyżej założeniami. 

 

9.    Podstawa płatności 

Płatność według zasad przedstawionych w części „Wymagania ogólne SST".  

 

10.    Przepisy związane 

PN-B-12099/97. 

BN-69/8952-30. 

PN-S-02205/98. 

PN-R-65023:1999. 
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D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 

1.     Wstęp 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie prac przy oznakowaniu pionowym w ramach inwestycji pn.: 

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy parkingów w Gminie 

Pilchowice z podziałem na zadania : Zad. 2 – Projekt parkingu w sołectwie Pilchowice.” 

 

 
2. Materiały 

2.1. Aprobata techniczna dla materiałów 

 Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, 

musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

  Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa nadany przez uprawnioną 

jednostkę. 

2.2. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane 

jako: 

- prefabrykaty betonowe, 

- z betonu wykonywanego „na mokro", 

- z betonu zbrojonego, 

- inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 

Klasa betonu B-15. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 

Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim marki 35 

odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 

Kruszywo 

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Zaleca 

się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

Woda 

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-

32250. 

 

Domieszki chemiczne 
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Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje je dokumentacja 

projektowa, SST lub wskazania Inżyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadać 

wymaganiom PN-B-23010. 

W betonie niezbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające, a w betonie 

zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniające lub upłynniające. 

Pręty zbrojenia 

Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać 

wymaganiom PN-B-06251. 

 

2.3. Konstrukcje wsporcze 

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją 

Wykonawcy zaakceptowaną przez Inżyniera. Konstrukcje wsporcze można wykonać                   

z ocynkowanych rur lub kątowników względnie innych kształtowników, zaakceptowanych przez 

Inżyniera. 

 Rury 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy 

zaakceptowanej przez Inżyniera. 

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, 

pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy 

wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 

-      dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ±10 mm, 

 -     wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m 250. 

  -  z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i dopuszczalną odchyłką na całej długości wielokrotnej, 

jak dla długości dokładnych, 

Rury powinny być proste. 

Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości 

rury. 

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy                

(np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne 

normy. 

Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200. 
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Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie                   

w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane 

indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) 

lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych od wyżej 

wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak 

wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 

 Powłoki metalizowane cynkowe 

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, 

powinna ona być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5 % i odpowiadać wymaganiom BN-

89/1076-02.  

Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona 

wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od 

podłoża. 

 Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków 

umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, 

słupy latarń itp.), także elementów służących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub 

konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z 

odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub 

elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 

W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu                                 

i informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do 

zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla 

partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i 

wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej. 

 

2.4 Tarcza znaku 

Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także 

sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, 

zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach 

oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, 

określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 
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Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną             

z odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie 

odbiorcy: 

- instrukcję montażu znaku, 

- dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

- instrukcję utrzymania znaku. 

 Materiału do wykonania tarczy znaku 

Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są: 

- blacha stalowa, 

- blacha z aluminium lub stopów aluminium, 

- inne materiały. 

 Tarcza znaku z blachy stalowej 

Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być zabezpieczona 

przed korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się 

stosowanie innych sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozją, np. przez 

metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania 

aprobaty technicznej dla danej technologii. 

Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją 

jedynie farbami antykorozyjnymi. 

Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi                      

o odpowiedniej trwałości, nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku. 

Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 

MPa. 

 Tarcza znaku z blachy aluminiowej 

Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna być odporna na korozję w warunkach 

zasolenia. 

Wymagane grubości: 

- z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub osadzonych w 

ramach co najmniej 1,5 mm, 

- z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 2,0 mm. 

Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed 

korozją przy zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych. Wytrzymałość dla 

tarcz z aluminium i stopów z aluminium powinna wynosić: 

- dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa, 

- dla tarcz płaskich, co najmniej 200 MPa. 
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 Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym 

pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy 

znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego 

wymiaru znaku. 

Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy 

znaku, pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta              

(w znakach drogowych składanych - segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte. 

Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych 

kształtowników aluminiowych lub odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. 

2.5. Znaki odblaskowe 

 Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem 

odblaskowym. 

Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania 

określone w aprobacie technicznej. 

 Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 

Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie            

z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne 

niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na 

jego powierzchni. 

Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie 

od tarczy bez jej zniszczenia. 

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia 

malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z 

producentem folii. 

Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 

7 do 10 lat, w zależności od rodzaju materiału. 

Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować 

lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk 

korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. 

Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą 

powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż: 

- 2 mm dla znaków małych i średnich, 
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- 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 

Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być 

większe w każdym kierunku niż: 

- 2 mm dla znaków małych i średnich, 

- 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm 

nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) /1076-02. /1076-

02. o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest 

występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 

W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach                

4 x 4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w 

każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej 

niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku 

dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 

10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 

W znakach użytkowanych dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni 

nie przekraczającej 6 mm2 każde – w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego 

lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde – w liczbie nie większej niż 

osiem na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki 

informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm. 

Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego 

zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 

W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających 

przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys 

jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie 

przekroczą wielkości określonych. 

W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie 

gwarancyjnym, co najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie 

przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku o 

wymiarach 4 x 4  cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej 

gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować. 

Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po 

zgięciu tarczy o 90° przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono 

zniszczeniu. 
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2.6 Materiały do montażu znaków 

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą 

elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być 

czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych 

lub paletach, w zależności od ich wielkości. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych 

powinien być przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08. 

Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas. 

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym                         

i odwodnionym podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem 

prześwitu minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem. 

Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 

działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

 

 

3.     Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

- koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3, 

- żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 

- wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 

- betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

- środków transportowych do przewozu materiałów, 

- przewoźnych zbiorników na wodę, 

- sprzętu spawalniczego, itp. 

 

4.     Transport 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Transport kruszywa 

powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06712. Prefabrykaty betonowe - do zamocowania 

konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone środkami transportowymi w 
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warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na 

środkach transportu powinno być symetryczne. 

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) 

powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich 

przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

- lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 

- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby 

w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową oraz załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 

„szczegółowe 1076-02. warunki dla znaków drogowych pionowych  i warunki ich umieszczania 

na drogach” (Dz.U. Nr 220, poz. 2181). 

5.2 Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób 

uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. 

Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi 

umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez 

cały okres użytkowania znaku. Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki 

dewastacji znaków, zaleca się stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej 

lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. 

Tarcza znaku musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd                     

w każdych warunkach kolizji. W szczególności – żaden z segmentów lub elementów tarczy nie 

może się od niej odłączać w sposób powodujący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub 

szkodę. 

Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający 

bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 
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5.3. Trwałość wykonania znaku pionowego 

Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną 

czytelność przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy 

czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 

5.4. Tabliczka znamionowa znaku 

Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporczą musi mieć tabliczkę 

znamionową z: 

- nazwą, marką fabryczną ,15 lub innym   oznaczeniem   umożliwiającym   identyfikację 

wytwórcy lub dostawcy, 

- datą produkcji, 

- oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, 

- datą ustawienia znaku. 

Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również miesiąc            

i rok wymaganego przeglądu technicznego. 

Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, 

czytelny w normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku. 

6.    Kontrola jakości robót 

6.1. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów 

betonowych „na mokro". Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, 

na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów 

dla tych robót. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją 

zgodności wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu 

i jego wymiarów. 

Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

- zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, 

wymiary, wysokość zamocowania znaków), 

-   zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
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-  prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, 

-  poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 

-  poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych. 

 

7.     Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- szt (sztuka), dla znaków konwencjonalnych, 

- mb dla konstrukcji wsporczych, 

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych. 

 

8.     Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pt. 5, dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór ostateczny 

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie 

wyników pomiarów i badań jakościowych. 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego 

SST. 

 

9.     Podstawa płatności 

Płatność  według zasad przedstawionych w części "Wymagania ogólne SST".  
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10.  Przepisy związane 

    Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.  

PN-B-23010. 

PN-B-06250. 

PN-B-06251. 

PN-H-84018-19. 

PN-H-84023-07. 

PN-H-840380-02. 

BN-88/6731-08. 

PN-B-06712. 

PN-S-02205. 

PN-O-79252. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KaNaD                                              ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy 

targowiska w Gminie Pilchowice.” 
 

.                                                                                                                                                     .  
opracował: inż. Jerzy Namysłowski 

- 60 - 

 

D-07.07.01 Oświetlenie parkingu 

 

1.     WSTĘP 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie przełożenie słupa z kablową linia zasilającą w ramach inwestycji pn.: 

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy parkingów w Gminie 

Pilchowice z podziałem na zadania : Zad. 2 – Projekt parkingu w sołectwie Pilchowice.” 

 

Zakres prac obejmuje: 

- budowę słupów oświetlenia parkingu wraz z okablowaniem. 

 

W ramach przedmiotowego zadania zostaną wykonane następujące prace:  

- montaż słupów oświetlenia parkingu, 

- kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat III-IV, 

- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 0.4 m,  

- układanie kabla YAKY 4*35 mm2 w rowach kablowych ręcznie, 

- zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III-IV, 

- wykopanie dołu pod posadowienie podziemne słupa, 

- montaż opraw oświetlenia parkingu,  

- podłączanie kabli zasilających YAKY 4x35 mm2 w słupie oświetleniowym, 

- montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe, 

- podłączenie przewodów pod zabezpieczenia, 

- badania i pomiary instalacji uziemiającej, 

- badanie linii kablowej nN - kabel 4-żyłowy. 

 

Określenia podstawowe: 

 - słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do 

zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 12 m, 

- wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą, 

- oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcani strumienia 

świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 

przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną 
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- kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią, 

- fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa lub 

masztu oświetleniowego w pozycji pracy, 

- dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części dostępnych w wypadu pojawienia się 

na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującym odpowiednimi polskimi  

normami i definicjami podanymi w „SST Wymagania ogólne" 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w " SST Wymagania ogólne".  

 

2.     Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania, podano w 

„SST Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedłoży certyfikat bezpieczeństwa „CE” na materiały elektryczne  

przeznaczone do wbudowania.  

Stosowane materiały 

- piasek do układania kabli w ziemi i wykonywania ustrojów pod słupy powinien odpowiadać 

wymaganiom BN-87/6774-04 

- woda wodociągowa może być używana bez badań laboratoryjnych, 

- dwudzielne rury ochronne ∅A110/160PS - z  polichlorku winylu zgodnie z wymaganiem 

normy PN-C-89205:1980; rury należy przechowywać na utwardzonym placu w 

nienasłonecznionych miejscach i zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

- folia kalandrowa z uplastycznionego PCW koloru  niebieskiego o grubości 0,5mm gat. I., 

 

3.     Sprzęt 

Wymagania ogólne  

Sprzęt powinien być zgodny z ustaleniami „SST Wymagania ogólne”. 

 

Dobór sprzętu  

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się 

możliwości korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą jakość 

robót: 
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- żurawia samochodowego, 

- koparki,  

- spawarki transformatorowej do 500 A, 

- samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem ∅ 200 mm, 

- zagęszczarki wibracyjnej 70 m3/h, 

- sprężarki, 

- spawarki. 

 

4.     Transport 

Wymagania ogólne 

Transport powinien być zgodny z ustaleniami "Wymagania ogólne SST” 

 Dobór środków transportu 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego,  

- samochodu dostawczego, 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami  transportu wydanymi przez 

wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

 

5.     Wykonanie robót 

Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podane w  "Wymagania ogólne SST” .  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji z harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana przebudowa oświetlenia 

ulicznego. 

Zakres wykonywanych robót 

- wytyczenie miejsc posadowienia słupa i wyznaczenie przebiegu linii kablowej.  

Podstawę wyznaczenia miejsca posadowienia słupa i linii kablowej stanowi Dokumentacja 

Projektowa. Wytyczenie powinno być dokonywane przez odpowiednie służby geodezyjne  

- wykonanie wykopu pod słup 

Wykop pod fundament słupa należy wykonać zgodnie z technologią robót bez naruszenia 

naturalnej struktury dna wykopu, wg PN-B-06050. Odchylenie odległości krawędzi wykopu na 
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dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać 0,05 m. Ewentualny nadmiar 

gruntu stanowi własność Wykonawcy i powinien być usuwany sukcesywnie poza Teren 

Budowy.  

- wykonanie rowów kablowych dla kabli głębokość 0,7 m o szerokości dna 0,4 m.  

Wykopy zostaną wykonane ręcznie z uwagi na możliwość uszkodzenia istniejącego 

uzbrojenia podziemnego. Wydobyty grunt z wykopu należy składować z jednej strony rowu. 

Nadmiar gruntu stanowi własność Wykonawcy i powinien być usunięty bezzwłocznie po 

zakończeniu robót pora Teren Budowy. 

- montaż słupa  

Słupy należy posadowić w gruncie według projektu.  

- montaż opraw oświetleniowych na słupach 

Oprawy na słupach należy montować w sposób trwały poprzez skręcenie na śruby z 

podkładkami sprężystymi lub w podobny sposób umożliwiający wymianę oprawy. 

Przewody zasilające powinny być przyłączone do zacisków przyłączeniowych oprawy. 

Źródła światła do opraw należ założyć po całkowitym zainstalowaniu opraw. Instalowane 

oprawy powinny być czyste. 

- układanie kabli w wykopie 

Kable należy układać na głębokości  0,7 m na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Po 

ułożeniu kabel należy przykryć piaskiem grubości 10cm, a następnie gruntem bez 

zanieczyszczeń grubości 15cm. Wzdłuż całej trasy, 25cm nad kablem, należy ułożyć folię 

kalandrową koloru niebieskiego. 

Roboty kablowe wykonywać wg N SEP-E-004 oraz PN-E-05125. 

- zasypanie ustoju słupa i rowów kablowych 

Zasypkę należy wykonać warstwami grubości 20 cm, gruntem z wykopu bez 

zanieczyszczeń, z zagęszczeniem 0,95, wg BN-77/8931-12. 

 

6.     Kontrola jakości robót 

Kontrola i badania w trakcie robót 

- słup oświetleniowy 

Po jego montażu podlega sprawdzeniu pod kątem:  

- dokładności ustawienia pionowego,  

- prawidłowości ustawienia wysięgnika, opraw i zabezpieczeń, 

- jakości połączenia kabli i przewodów, 

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 
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- linie kablowe 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 

następujące pomiary:  

- głębokość zakopania kabla z tolerancją 5 cm, 

- grubość podsypki piaskowej nad i pod kablami z tolerancją  1 cm,  

- odległość folii ochronnej od kabla z tolerancją -5 cm, 

- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

Pomiary należy wykonać na budowanej linii kablowej za wyjątkiem pomiarów rezystancji 

i ciągłości żył kabla, które należy wykonać dla każdego odcinka kabla. 

- instalacja przeciwporażeniowa 

Po wykonaniu prac należy sprawdzić skuteczność istniejącej ochrony 

przeciwporażeniowej. 

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 

przeciwporażeniowej.  

- pomiar natężenia oświetlenia 

Pomiary należy wykonać po upływie, co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp.  

Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin.  

Wyniki pomiarów nie powinny być gorsze od wymagań określonych w Dokumentacji 

Projektowej. 

Pomiary należy wykonać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych 

i jakichkolwiek obiektów obcych mogących zniekształcić przebieg pomiaru. 

Pomiaru nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach 

atmosferycznych (mgły, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). 

Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy 

każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. 

Pomiary natężenia oświetlenia oraz luminancji należy wykonywać za pomocą luksomierza 

wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać 

urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 

Pomiary przeprowadzić dla punktów jezdni zgodnie z EN 13201 1-4 

 

7.    Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w "Wymagania ogólne SST". 

Jednostki obmiarowe: 

 - wysięgnik, słup, zabezpieczenie, oprawa w „szt”, 
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 - kabel, przewód, rowy kablowe, rury ochronne w „m”, 

 - wykopy pod słupy w „m3”, 

- pomiary w „odc.” 

 

8.     Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w "Wymagania ogólne SST" 

Przy przekazywaniu do eksploatacji przekładanych urządzeń Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć Inżynierowi następujące dokumenty:  

- aktualną powykonawczą Dokumentację Projektową, 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą i szkice inwentaryzacji geodezyjnej urządzeń 

ulegających zakryciu, 

- protokoły z dokonanych prób i pomiarów, 

- protokoły pomiarów zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej,  

- protokoły odbioru robót zanikających, 

- protokół odbioru wykonanych robót przez Vattenfall. 

 

 

9.     Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w  "Wymagania ogólne SST". 

Płatność na podstawie jednostek obmiarowych wyszczególnionych wcześniej zgodnie z 

obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie certyfikatów producenta urządzeń i 

oględzin sprawdzających. 

 

10.  Przepisy związane 

EN 13201 1-4. 

PN-E-06305/1983.  

PN-E-06314/1979.  

PN-C-89205:1980.  

PN-76/E-05125. 

N SEP-E-001. 

N SEP-E-004.   

PN-E-06230.  

PN-E-90401.  

BN-68/6353-03. 
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BN-83/8836-02.  

BN-77/8931-12.  

BN-87/6774-04. 
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D-08.01.01 Kraw ężniki betonowe 

 

1.     Wstęp 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie prac przy układaniu krawężników betonowych w ramach inwestycji 

pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy parkingów w Gminie 

Pilchowice z podziałem na zadania : Zad. 2 – Projekt parkingu w sołectwie Pilchowice.” 

 

2.    Materiały 

Dla danego etapu zastosowano: 

- krawężniki betonowe 15x30 cm gat1, 

- piasek na podsypkę cementowo-piaskową, wg PN-B-11113, 

- cement na podsypkę klasy min „32,5”, wg PN-B-19701, 

- ławy betonowe z oporem - beton klasy B 20, 

- masa zalewowa do wypełniania szczelin wg BN-74/6771-04. 

Do produkcji krawężników należy zastosować beton klasy B30,  

Beton powinien odpowiadać następującym wymaganiom (według PN-88/B-06250): 

- nasiąkliwość betonu �4 %,  

- stopień mrozoodporności �F 50 wg PN-B-06250, 

- ścieralnością na tarczy Boehmego �3 mm. 

Składniki betonu do produkcji krawężników i ław   

Cement portlandzkim marki 35, odpowiadający wymaganiom PN-88/B-30000.  

Cement powinien być dostarczany w opakowaniach spełniających wymagania BN-

88/6731-08 i składowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiadać wymaganiom PN-86/B-06712. 

Woda powinna być odmiany „1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia zastosowanych krawężników: 

- powierzchnie nie powinna zawierać rys, pęknięć i ubytków betonu,  

- krawędzie powinny być równe i proste, 

- wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników nie powinna przekraczać 2mm. 

Dopuszcza się istnienie szczerb i uszkodzeń krawędzi oraz naroży: 

- ograniczających powierzchnie górne - niedopuszczalne, 

- ograniczających pozostałe powierzchnie - maksymalnie w dwóch miejscach. 

Tolerancja wymiarów: 
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- długość � 20 mm, 

- głębokość � 6 mm. 

 
3.    Sprzęt 

Dla wykonania prac związanych z układaniem krawężników wykonawca powinien 

dysponować: 

- betoniarką, 

- piłą tarczową do betonu,  

- wibratorem płytowym, 

- sprzętem ręcznym. 

 

4.    Transport 

Wykonawca  powinien mieć możliwość korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- samochodu dostawczego. 

Na środkach transportu przewożone krawężniki powinny być zabezpieczone przed ich 

przesuwaniem i układane w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.  

 

5.    Wykonanie robót 

Wykonywanie prac powinno być zgodne z zasadami zawartymi w części „Wymagania 

ogólne" oraz z wytycznymi Inżyniera. 

Prace związane z układaniem krawężników należy prowadzić z uwzględnieniem 

następujących wytycznych: 

- krawężniki zostaną usytuowane zgodnie z projektem, 

- przy jezdni krawężniki zostaną wyniesione na wysokość 10 cm ponad jej powierzchnię, 

- w obrębie przejść krawężniki zostaną opuszczone do 2 cm ponad poziom jezdni, 

- krawężnik zostanie posadowiony na ławie betonowej z oporem wykonanej z B-20 oraz 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 

- w ławie betonowej należy stosować szczeliny dylatacyjne max co 50m, 

- szczeliny dylatacyjne należy wypełnić bitumiczną masą zalewową. 
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6.    Kontrola jakości robót 

Kontrola robót jest przeprowadzana z punktu widzenia ich realizacji jak i kompletności w 

stosunku do założeń projektowych. 

Kontroli podlega: 

- jakość wykonania ław betonowych, 

- prawidłowość osadzenia krawężników, 

- rzędne sytuacyjno-wysokościowe, 

- liniowość krawędzi. 

 

7.    Obmiar robót 

Obmiar robót polega na pomiarze długości posadawianych krawężników na 

prawidłowo wykonanej ławie fundamentowej. 

Jednostką pomiarową jest [m]. 

 

8.    Odbiór robót 

Odbiór robót wykonuje się według zasad przedstawionych w części "Wymagania 

ogólne SST".  

Wykonane prace uznaje się za zrealizowane w sposób prawidłowy, jeżeli są zgodne z 

dokumentacją projektową i opisanymi wyżej założeniami. 

 

9.     Podstawa płatności 

Płatność  według zasad przedstawionych w części „Wymagania ogólne SST".  

 

10.     Przepisy związane 

PN-EN 1340:2004. 

BN-64/8845-02. 

BN - 80/6775.03.04. 

BN-80/6775-03.01. 

PN-88/B-06250, 

PN-EN 197-1:2002. 

PN-88/B-32250. 

PN-B-11113. 

PN-B-19701. 
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D-01.02.01  Usunięcie krzewów i drzew 

 

1.    Wstęp 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie usunięcia krzewów w ramach inwestycji pn.: „Opracowanie 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy parkingów w Gminie Pilchowice z 

podziałem na zadania : Zad. 2 – Projekt parkingu w sołectwie Pilchowice.” 

 

2.    Materiały  

Dla danego etapu nie zastosowano żadnych materiałów. 

 

3.    Sprzęt 

Dla wykonania prac związanych z usuwaniem drzew i krzewów wykonawca powinien 

wykazać się możliwością korzystania z : 

- piły łąńcuchowej spalinowej, 

- koparki, 

- sprzętu ręcznego. 

 

4.     Transport 

Wykonawca  powinien mieć możliwość korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- samochodu dostawczego. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przesuwaniem i układane zgodnie z warunkami transportu dla danego typu materiałów. 

 

5.     Wykonanie robót 

Wykonywanie prac  powinno być zgodne z zasadami zawartymi w części "Wymagania 

ogólne SST" oraz z wytycznymi Inżyniera. 

Prace związane z wycinką krzewów powinny być prowadzone z uwzględnieniem 

następujących wytycznych: 

- wycince podlegają wyłącznie krzewy objęte stosowną decyzję o usunięciu, 

-usunięcie przeprowadzone zostanie w sposób trwały uniemożliwiający ponowny rozrost. 



KaNaD                                              ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy 

targowiska w Gminie Pilchowice.” 
 

.                                                                                                                                                     .  
opracował: inż. Jerzy Namysłowski 

- 71 - 

 

6.    Kontrola jakości robót 

Kontrola robót jest przeprowadzana z punktu widzenia ich realizacji jak i kompletności w 

stosunku do założeń projektowych. 

Kontroli podlega: 

- zgodność usuwanych drzew i krzewów z zapisem decyzji, 

- dokładność usunięcia. 

 

7.     Obmiar robót 

Obmiar robót polega na: 

- powierzchni usuwanych krzaków - m2. 

 

8.     Odbiór robót 

Odbiór robót wykonuje się według zasad przedstawionych w części "Wymagania ogólne 

SST".  

Wykonane prace uznaje się za zrealizowane w sposób prawidłowy, jeżeli są zgodne z 

dokumentacją projektową i opisanymi wyżej założeniami. 

 

9.     Podstawa płatności 

Płatność według zasad przedstawionych w części „Wymagania ogólne SST".  

 

10.   Przepisy związane 

Nie występują 

 

 

 

 


