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ST-00- Wymagania ogólne realizacji robót 
 

 

 

1. Podstawa formalna wprowadzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót 
 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stosuje się jako nieodłączny element 

systemu przetargowego działającego w gospodarce rynkowej. W Polsce wymóg stosowania 

specyfikacji technicznych wynika z ustawy  o zamówieniach publicznych (jednolity tekst w 

Dz. U. Nr 119 z 1998r., poz.773 art.17.1) oraz z Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430, paragraf 142). Specyfikacje techniczne są 
dokumentem zarówno formalnym jak i technicznym, określającym obowiązki Zamawiającego 

i Wykonawcy przy wykonaniu elementów i asortymentów robót. Stosowanie specyfikacji 

technicznych pozwala uściślić i sprecyzować zakres każdej pozycji kosztorysu ofertowego, 

określając niezbędne wymagania jakościowe robót, przez co zmniejsza się ewentualne spory 

przy ich odbiorze. 

 

2. 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 STWiOR. 

 

3. Zabezpieczenie terenu budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,  w 

sposób określony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 

i odbioru ostatecznego robót. 

 

4. 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 uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

5. 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, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem  wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 



 

6. 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 utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 

7. Dokumenty 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. 

 

8. Odbiór ostateczny robót. 
Zasady ostatecznego odbioru robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inwestora. 

Odbioru ostatecznego 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 STWiOR. 

W toku ostatecznego odbioru 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 przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiOR z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na  cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

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 robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. Recepty i ustalenia technologiczne, 

3. Dziennik budowy i rejestry obmiarów ( oryginały), 

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

STWiOR i ewentualnie z PZJ, 

5. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia tereneu, 



6. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 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. 

 

 

 

 

ST-01.01 -SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT –
ROBOTY POMIAROWE  
 

1.Odtworzenie i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych i punktów 

wysokościowych, 

b) wyznaczenie osi, 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 
2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

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

czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 

przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 

prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

Punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub 

słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 

ziemnych. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) przy każdym obiekcie 

inżynierskim. 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 

osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
 

 

 

 

 

 

 



ST-01.02- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU   ROBÓT–
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
 

1.  Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

rozbiórką: 
-krawężników i obrzeży 

-chodników  

-zjazdów  

2. Wykonanie robót rozbiórkowych  
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w pkt 1. zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może 

polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk 

materiałów. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez 

Inżyniera. 

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 

budowy. 

3. Odbiór  robót. 
 Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki krawężników: 

− odkopanie krawężników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki 

b) dla rozbiórki chodników: 

− ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na 

poboczu, 

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 

b) dla rozbiórki nawierzchni zjzadów: 

− ręczne lub mechaniczne  rozebranie warstw nawierzchni, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

-   wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki 

 
 
ST- 01.02-SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT- 
ROBOTY ZIEMNE 
 
 
1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 

związanych z przebudową przepustu pod drogą oraz przepustów pod zjazdami  
Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót ziemnych. polegających na wykonaniu 

wykopów z wywiezieniem gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną.  
2.SPRZĘT 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów, przewidziane jest wykonanie  przy użyciu sprzętu 

mechanicznego. 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz stosowane będą 
samochody samowyładowcze – wywrotki. Każdy środek transportu winien być zaakceptowany przez Inwestora. 



3.WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

-zapoznać się z planem zagospodarowania terenu, planem wysokościowym, projektowanym obiektem, 

badaniami geotechnicznymi gruntu, 

-wyznaczyć trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu, 

-wykonać wykopy z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy samochodami samowyładowczymi 

-wykonać nasypy z gruntu odłożonego na odkład  lub dowiezionego 

 

4.KONTROLA JAKOŚCI 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu  

i wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 

tolerancji podanych w normach. 

Sprawdzeniu podlega: 

-wykonanie wykopu i podłoża, 

-zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

-zagęszczenie, 

-wykonanie korytowania. 

7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 

m
3 
–  dla wykonania wykopu lub nasypu 

8.ODBIÓR RBÓT 

 Odbiorowi podlega ilość wykopu oraz ilość przemieszczania i transportu gruntu. 

 
 
 
 

ST- 01.04-  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – 
ODWODNIENIE  

 

 
1. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

-przebudową przepustu pod drogą z rur żelbetowych fi 80cm na ławie betonowej 

-budową ścianki czołowej przedłużanego przepustu żelbetowej 

-budową z rur żelbetowych fi 40 przepustów pod zjazdami na ławie z pospółki  grub. 25cm 

2. Wykonanie robót. 

Istniejący przepust pod drogą - należy przedłużyć o 1m do projektowanej długości, o średnicy 80cm żelbetowej.   

Ławę wykonać z betonu B-30.  

Zaprojektowano wykonanie ścianki czołowej żelbetowej o wymiarach i zbrojeniu podanych na szczegółowych 

rysunkach. Beton B-30, stal  A-0, A-III. Pręty fi12mm 

Przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur żelbetowych fi 40cm . 

Lokalizacja wynika z rozwiązania drogowego. 

 

Beton hydrotechniczny B-3 0 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17]. 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 

Betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić 
receptę. 
− Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót W szczególności 

kontrola powinna obejmować sprawdzenie rzędnych  kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być 
wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

 



Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie z 

zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” opracowanej przez 

Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. 

Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni warstwą 
izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upoważnioną jednostkę. 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez 

zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg 

PN-C-96177 [8]. 

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika 

agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny 

z określonym w SST. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić 
receptę. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego 

lub betonu, 

− badanie odchylenia osi kolektora, 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia rur 

− sprawdzenie prawidłowości izolacji, 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 
zgodny z pkt 5.5.9, 

OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1m ułożonej kanalizacji. 

 ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena 1 m wykonanego i odebranego przepustu  obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− dostawę materiałów, 

− wykonanie robót przygotowawczych, 

− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 



− przygotowanie podłoża i fundamentu, 

− ułożenie  przepustu z rur żelbetowych  fi 80cm 

− wykonanie wylotu, 

− wykonanie izolacji rur, 

− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena 1 m wykonanego i odebranego przepustu  pod zjazdami obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− dostawę materiałów, 

− wykonanie robót przygotowawczych, 

− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 

− przygotowanie podłoża, 

− wykonanie ławy z pospółki grub.  25cm, 

− ułożenie  przepustu z rur  żelbetowych fi 4 0cm 

− wykonanie wylotu elementami prefabrykowanymi, kołnierzowymi, 

− wykonanie izolacji rur, 

− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena 1 m3 wykonanej i odebranej ścianki czołowej  przepustu  obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− dostawę materiałów, 

− wykonanie robót przygotowawczych, 

− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 

− przygotowanie podłoża i fundamentu, 

− wykonanie szalunków, 

− przygotowanie i montaż zbrojenia 

− zabetonowanie ścianki beton B-30, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
 

 

 
ST- 01-05-  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – 

REGULACJA STUDZIENEK 
 
1. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

regulacji wysokościowej studzienek kanalizacji deszczowej, ściekowych oraz telekomunikacyjnych i zaworów 

wody.  

2. Wykonanie robót. 

Istniejące studzienki kanalizacyjne - studzienki rewizyjne oraz inne urządzeń obcych, występujące na obszarze  

prowadzonych robót , należy dostosować do projektowanej niwelety  warstwy ścieralnej 

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17]. 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 

Betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8
o
 C. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić 
receptę. 
− Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót W szczególności 

kontrola powinna obejmować sprawdzenie rzędnych  kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być 
wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

3. Odbiór robót  



Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

− Jednostką obmiaru i odbioru jest regulacja 1 szt istniejących studzienek kanalizacji ściekowej, deszczowej 

lub telekomunikacyjnej i zaworów gazu lub wody. 

 

 

 

 

 
ST –01. 06 -SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT – 

KRAWĘŻNIKI  I OBRZEŻA  
 
 

1. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem krawężników(wtopionych i wystających, na łuku i na prostej)  i obrzeży na 

podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowej i ławie betonowej z oporem, zgodnie z 

dokumentacją. 
 

2. Wykonanie robót : 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 

ew. konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według metody 

Proctora. 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 

korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową. 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od nawierzchni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej,  

Ustawianie krawężników na ławie betonowej z oporem wykonuje się  na podsypce cementowo-piaskowej o 

grubości 3cm po zagęszczeniu. 

Spoiny krawężników i  obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić  piaskiem  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 

 Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 

dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 

przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża co najmniej 0,97 według Proctora 

 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 

− wykonanie podsypki. 

4. Jednostka obmiaru i rozliczenia robót 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 



− wykonanie koryta pod ławę, 
− ew. wykonanie szalunku, 

− wykonanie ławy, 

− wykonanie podsypki, 

− ustawienie  krawężnika  na podsypce  

− ustawienie  krawężnika, 

− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika i ławy gruntem i ubicie, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

Cena wykonania 1 m obrzeża betonowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej grub.5cm, 

− ustawienie  obrzeża na podsypce  

− zasypanie zewnętrznej ściany obrzeża i ławy gruntem i ubicie, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
 
ST- 01.07- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT –
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM  
 

 

 

1. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przygotowaniem  

podłoża, przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  
2.  Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle 

do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 
3. Wykonanie robót 
Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 

robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i 

zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem 

pierwszej warstwy nawierzchni. 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,97 według metody Proctora 

 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -

20% do +10%. 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 

przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 



4. Kontrola jakości robót 
Badania w czasie robót 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm 

i -5 cm. 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-

68/8931-04 [4]. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm  

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie 

powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od   -20% do + 10%. 

  
5. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego podłoża. 

 
6. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 m2 profilowanie i zagęszczenia podłoża obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− profilowanie  podłoża, 

− zagęszczenie, 

− utrzymanie podłoża, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

 

 

 

 ST-01.08 – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT -

PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 

 
 

1. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

podbudowy z tłucznia kamiennego. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 
- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 

- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-8-11112 [8]: 

- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 

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

Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych w 

PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w SST. 



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

klasy II. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 

b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 

c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 

d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, 

e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 

f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 

g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

4. TRANSPORT 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w ST „Przygotowanie podłoża z 

profilowaniem i zagęszczeniem ". 

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 

gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa 

odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej 

wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w 

niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być 
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 

drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego 

wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może 

przekraczać 20 cm.  

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo 

równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 

zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 

robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 

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

 Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm, -5 cm. 

Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normąBN-

68/8931-04 [11]. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie 

mogą przekraczać: 

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5 %. 

Rzędne wysokościowe podbudowy 

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



Grubość podbudowy 

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

Nośność podbudowy 

Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Pierwotny moduł odkształcenia 

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

Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu odkształcenia M p do pierwotnego modułu odkształcenia My jest nie większy od 2,2. 

Wszystkie wady wykonanej podbudowy  powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania 

wykonywane są przez Wykonawcę lub na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowa jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania l m
2
 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- rozłożenie kruszywa, 

-zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 

-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

-utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

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

 
 
ST – 01.09 -SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT -
NAWIERZCHNIA  ŚCIEZKI  DLA  PIESZYCH  

 

 

1. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

nawierzchni ścieżki dla pieszych.. 

2. Materiały 
Kostka brukowa betonowa grubości 6cm i 8cm 

Płytki betonowe 40x40x5cm  „z wypustkami” na przejściu dla pieszych 

Korytka ściekowe betonowe  prefabrykowane  o wym. 50x60x15 cm  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania wymienionych  materiałów  w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej. 

Struktura wyrobów  powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 

kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 

powinny przekraczać: 
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 60 mm, 

− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości ± 3 mm, 



− na szerokości ± 3 mm, 

− na grubości ± 5 mm. 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 

statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie 

więcej niż 5%. 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 

[2]. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

− próbka nie wykazuje pęknięć, 
− strata masy nie przekracza 5%, 

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe 

niż 20%. 

 

 Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej 

niż 4 mm. 

3. Sprzęt 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 

urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 

przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, 

można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

4. Transport 
Materiały  ułożone na paletach, spakowane  folią i spięte taśmą   przewozi się  samochodami.  

 
5. Wykonanie robót 
Kostkę układa się na przygotowanym podłożu na podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowej. Na podsypkę 
należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu  3cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 

wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 

wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż 
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek 

przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

Płytki 40x40x5cm na krawędzi  przejść dla pieszych układać należy na uprzednio przygotowanym 

podłożu  opisanym j.w. na podsypce cementowo-piaskowej grub.3cm. 

Ściek pochodnikowy 50x60x15m we wskazanych w projekcie miejscach układać należy na 

uprzednio wykorytowanym i przygotowanym podłożu na podsypce cementowo-piaskowej 

1:4, grubości 10cm, przykryty odwróconym korytkiem ułożonym na zaprawie cementowo- 

piaskowej 1:2   
6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 

stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i ST. 



Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 

zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST: 

− pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie 

powinny przekraczać 0,8 cm. 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 

cm. 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 2 cm. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowych płytek na przejściach 

Jednostką obmiarową jest m ( metr bieżący) wykonanego ścieku podchodnikowego 

8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie podsypki, 

 
9. Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie podsypki, 

− ułożenie i ubicie kostki, 

− wypełnienie spoin, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z  płytek betonowych obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie podsypki, 

− ułożenie i ubicie płytek 

− wypełnienie spoin, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena wykonania 1m ścieku pochodnikowego  elementów betonowych prefabrykowanych obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie podsypki, 

− ułożenie prefabrykatów, 

− wypełnienie spoin, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

 
 

 



ST- 01.10 -SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT-
OZNAKOWANIE POZIOME 
 

1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru oznakowania poziomego dróg. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i 

odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej. 

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub 

przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z 

oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni wykonane farbą chlorokauczukową mechanicznie lub 

ręcznie. 

Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm. 

 

2. Materiały 
 Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę 
techniczną. 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub 

Inżyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w punkcie 2. 

Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego znakowania 

dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały 

napis zawierający: 

− nazwę producenta i materiału do znakowania dróg, 

− masę brutto i netto, 

− numer partii i datę produkcji, 

− informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 

− ewentualne wskazówki dla użytkowników. 

Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 

Materiały do znakowania cienkowarstwowego 

Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 

0,8 mm (na mokro). Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała stałe rozproszone w organicznym 

rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych. 

 Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub przez 

natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. 

Właściwości fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego określa aprobata techniczna 

odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4]. 

Zawartość   składników   lotnych  w  materiałach   do  znakowania   cienkowarstwowego nie powinna 

przekraczać w materiałach do znakowania: 

− cienkowarstwowego 30% (m/m), 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w 

ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki 

chlorowane. 

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi i 

powodujących skażenie środowiska. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości 

chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych 

przez producenta. 

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom 

producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 

a) farb wodorozcieńczalnych od 5o do 40oC, 

b) farb rozpuszczalnikowych od 0
o
 do 25

o
C, 

c) pozostałych materiałów - poniżej 40
o
C. 

3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera: 



− szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz 

szczotek ręcznych, 

− sprężarek, 

− malowarek, 

− układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 

sprzętu do badań, określonych w ST. 

4. Transport 
Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, 
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane 

zgodnie z normą PN-O-79252 [2].  

Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania 

przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym. 

5. Wykonanie robót 
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, a 

wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, 

piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w ST i zaakceptowanego 

przez Inżyniera. 

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się 
do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, „Instrukcji o znakach drogowych poziomych” [3], SST i 

wskazaniach Inżyniera. 

Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną 
rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i 

koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. 

Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub 

niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 

Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie od 2 do 4 min 

do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić 
farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie 

opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch. 

Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując wymiary i ostrość 
krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce 

szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac, określona przez 

średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 

Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z automatycznym 

podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych 

prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą 
rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy. 

 
6. Kontrola jakości robót 
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 

Wymagania wobec oznakowania poziomego 

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą oznakowania. 

Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się współczynnik 

luminancji w świetle rozproszonym Q = L/E, gdzie: 

Q - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m
-2

 lx
-1

, 

L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m
2
, 

E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx. 

 Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminancji wg POD-

97 [4]. Wartość współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 

− białej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mcd m
-2

 lx
-1

, 

 Pomiar współczynnika luminancji w świetle rozproszonym może być zastąpiony pomiarem 

współczynnika luminancji β, wg POD-97 [4]. Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania 

świeżego, barwy: 

− białej, co najmniej 0,60, 



 Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania używanego barwy: 

− białej, po 12 miesiącach używalności, co najmniej 0,30, 

Widzialność w nocy 

 Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany wg 

POD-97 [4]. 

 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeżego w stanie suchym, barwy 

białej, co najmniej 300 mcd m
-2

 lx
-1

, 

 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania cienkowarstwowego barwy białej, po 12 

miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, 

Szorstkość oznakowania 

Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) mierzona 

wahadłem angielskim, wg POD-97 [4]. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w 

typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej  nawierzchni. 

Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 

− świeżym, co najmniej 50 jednostek SRT, 

− używanym, w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT. 

Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym że nie 

może przekraczać 2 godzin. 

Grubość oznakowania 

Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla 

oznakowania cienkowarstwowego co najwyżej 800 µm, 

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza przed 

rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem 

ST, następujące badania: 

a) przed rozpoczęciem pracy: 

− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
− wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 

− pomiar wilgotności względnej powietrza, 

− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 

− badanie lepkości farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4], 

b) w czasie wykonywania pracy: 

− pomiar grubości warstwy oznakowania, 

− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4], 

− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach 

drogowych poziomych” [3], 

− wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii, 

− oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [4]. 

 Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca 

powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 

W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może zlecić wykonanie 

badań: 
− widzialności w dzień, 
− widzialności w nocy, 

− szorstkości, 

odpowiadających wymaganiom i wykonanych według metod określonych w „Warunkach technicznych POD-

97” [4]. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi 

Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i „Instrukcją o 

znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpowiadać następującym warunkom: 

− szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm, 

− długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm, 

− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej 

liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej, 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m

2
 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków. 



8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania,  dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może 

być dokonany po: 

− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 

− przedznakowaniu, 

9. Podstawa płatności 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 

− przygotowanie i dostarczenie materiałów, 

− oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 

− przedznakowanie, 

− naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją 
projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”, 

− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

  
 
ST –01.10 -SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT -
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

 
1.Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z plantowaniem terenu przy krawędzi chodników oraz przy 

przebudowywanym przepuście i budowanych przepustach pod zjazdami. 

Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w.w. robót,  
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

plantowaniem terenu przy krawędzi chodników oraz przy przebudowywanym przepuście i budowanych 

przepustach pod zjazdami  
Ziemia brakująca . 

 

6. Kontrola jakości robót 

Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m

3
), 

− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

− ilości rozrzuconego kompostu, 

− prawidłowego uwałowania terenu, 

− rozłożenie trawy z rolki 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: 

− m
2
 (metr kwadratowy) plantowania terenu przy krawędzi chodników oraz przy przebudowywanym 

przepuście i budowanych przepustach pod zjazdami 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 plantowania terenu obejmuje: 

− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi, rozścielenie ziemi 
 

 


