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STPiORŁ MÓ-00.00.00  PYÓAGANIA OGÓLNN 

1. PSTĘP 

1.1. PrYeTmioW STPiORŁ 

 PrYeTmioWem niniejVYej SpecXfikacji ØecUnicYnej PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU (SØPiORŁ) Vą 
wXmagania ogólne ToWXcYące wXkonania i oTbioru robóW w ramacU YaTania pn. „Rozbiórka moVWu i buTowa 
przepuVWu w ciągu ulicy BorowiańVkiej w RębowicacU”. 
 
1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

 NiniejVYa VpecXfikacja WecUnicYna (SØPiORŁ) VWanowi TokumenW konWrakWowX prYX realiYacji robóW 
wXmienionXcU w pkW 1.1.  
 
1.3. Określenia poTVWawowe 

 UżXWe w SØPiORŁ wXmienione poniżej określenia należX roYumieć w każTXm prYXpaTku naVWępującoJ 
1.3.1. ŁuTowla Trogowa - obiekW buTowlanXH nie będącX buTXnkiemH VWanowiącX całość WecUnicYno-użXWkową 
(Troga) albo jego cYęść VWanowiącą oTrębnX elemenW konVWrukcXjnX lub WecUnologicYnX (obiekW moVWowXH korpuV 
YiemnXH węYeł)H 
1.3.2. CUoTnik - wXYnacYonX paV Werenu prYX jeYTni lub oTVunięWX oT jeYTniH prYeYnacYonX To rucUu pieVYXcUH 
1.3.3. Mługość moVWu - oTległość mięTYX YewnęWrYnXmi krawęTYiami pomoVWuH a w prYXpaTku moVWów łukowXcU 
Y naTVXpką - oTległość w świeWle poTVWaw Vklepienia mierYona w oVi jeYTni TrogowejH 
1.3.4. Mroga - wXTYielonX paV Werenu prYeYnacYonX To rucUu lub poVWoju pojaYTów oraY rucUu pieVYXcU wraY 
Y wVYelkimi urYąTYeniami WecUnicYnXmi YwiąYanXmi Y prowaTYeniem i YabeYpiecYeniem rucUuH 
1.3.5. Mroga WXmcYaVowa (monWażowa) - Troga Vpecjalnie prYXgoWowanaH prYeYnacYona To rucUu pojaYTów 
obVługującXcU YaTanie buTowlane na cYaV jego wXkonaniaH prYewiTYiana To uVunięcia po jego YakońcYeniuH 
1.3.6. MYiennik buTowX – YeVYXW Y ponumerowanXmi VWronamiH opaWrYonX piecYęcią organu wXTającegoH wXTanX 
YgoTnie Y obowiąYującXmi prYepiVamiH VWanowiącX urYęTowX TokumenW prYebiegu robóW buTowlanXcUH VłużącX To 
noWowania YTarYeń i okolicYności YacUoTYącXcU w Woku wXkonXwania robóWH rejeVWrowania TokonXwanXcU 
oTbiorów robóWH prYekaYXwania poleceń i innej koreVponTencji WecUnicYnej pomięTYX InżXnierem projekWuH 
PXkonawcą i projekWanWemH 
1.3.7. NVWakaTa - obiekW YbuTowanX naT prYeVYkoTą Werenową Tla Yapewnienia komunikacji Trogowej i rucUu 
pieVYego 
1.3.8. InżXnier – oVoba wXmieniona w TanXcU konWrakWowXcU (wXYnacYona prYeY RamawiającegoH o kWórej 
wXYnacYeniu poinformowanX jeVW PXkonawca)H oTpowieTYialna Ya naTYorowanie robóW i aTminiVWrowanie 
konWrakWemH 
1.3.9. JeYTnia - cYęść koronX Trogi prYeYnacYona To rucUu pojaYTówH 
1.3.10. Oierownik buTowX - oVoba wXYnacYona prYeY PXkonawcęH upoważniona To kierowania roboWami i To 
wXVWępowania w jego imieniu w VprawacU realiYacji konWrakWuH 
1.3.11. Oorona Trogi - jeYTnia (jeYTnie) Y pobocYami lub cUoTnikamiH YaWokamiH paVami awarXjnego poVWoju 
i paVami TYielącXmi jeYTnieH 
1.3.12. OonVWrukcja nawierYcUni - ukłaT warVWw nawierYcUni wraY Ye VpoVobem icU połącYeniaH 
1.3.13. OonVWrukcja nośna (prYęsło lub prYęsła obiekWu moVWowego) - cYęść obiekWu oparWa na poTporacU 
moVWowXcUH WworYąca uVWrój nioVącX Tla prYenieVienia rucUu pojaYTów lub pieVYXcUH 
1.3.14. OorpuV TrogowX - naVXp lub Wa cYęść wXkopuH kWóra jeVW ogranicYona koroną Trogi i Vkarpami rowówH 
1.3.15. OorXWo - elemenW uformowanX w korpuVie TrogowXm w celu ułożenia w nim konVWrukcji nawierYcUniH 
1.3.16. OViążka obmiarów - akcepWowanX prYeY InżXniera projekWu YeVYXW Y ponumerowanXmi VWronamiH VłużącX 
To wpiVXwania prYeY PXkonawcę obmiaru TokonXwanXcU robóW w formie wXlicYeńH VYkiców i ew. ToTaWkowXcU 
YałącYników. PpiVX w kViążce obmiarów poTlegają poWwierTYeniu prYeY InżXnieraH 
1.3.17. LaboraWorium - Trogowe lub inne laboraWorium baTawcYeH YaakcepWowane prYeY RamawiającegoH 
nieYbęTne To prYeprowaTYenia wVYelkicU baTań i prób YwiąYanXcU Y oceną jakości maWeriałów oraY robóWH 
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1.3.18. ÓaWeriałX - wVYelkie WworYXwa nieYbęTne To wXkonania robóWH YgoTne Y TokumenWacją projekWową 
i VpecXfikacjami WecUnicYnXmiH YaakcepWowane prYeY InżXnieraH 
1.3.19. ÓoVW - obiekW YbuTowanX naT prYeVYkoTą woTną Tla Yapewnienia komunikacji Trogowej i rucUu pieVYegoH 
1.3.20. NawierYcUnia - warVWwa lub YeVpół warVWw VłużącXcU To prYejmowania i roYkłaTania obciążeń oT rucUu na 
poTłoże grunWowe i YapewniającXcU TogoTne warunki Tla rucUuH 
a) ParVWwa ścieralna - górna warVWwa nawierYcUni poTTana beYpośreTnio oTTYiałXwaniu rucUu i cYXnników 

aWmoVferXcYnXcUH 
b) ParVWwa wiążąca - warVWwa YnajTująca Vię mięTYX warVWwą ścieralną a poTbuTowąH Yapewniająca lepVYe 

roYłożenie naprężeń w nawierYcUni i prYekaYXwanie icU na poTbuTowęH 
c) ParVWwa wXrównawcYa - warVWwa Vłużąca To wXrównania nierówności poTbuTowX lub profilu iVWniejącej 

nawierYcUniH 
T) PoTbuTowa - Tolna cYęść nawierYcUni Vłużąca To prYenoVYenia obciążeń oT rucUu na poTłoże. PoTbuTowa 

może VkłaTać Vię Y poTbuTowX YaVaTnicYej i poTbuTowX pomocnicYejH 
e) PoTbuTowa YaVaTnicYa - górna cYęść poTbuTowX Vpełniająca funkcje nośne w konVWrukcji nawierYcUni. Óoże 

ona VkłaTać Vię Y jeTnej lub TwócU warVWwH 
f) PoTbuTowa pomocnicYa - Tolna cYęść poTbuTowX VpełniającaH obok funkcji nośnXcUH funkcje YabeYpiecYenia 

nawierYcUni prYeT TYiałaniem woTXH mroYu i prYenikaniem cYąVWek poTłoża. Óoże Yawierać warVWwę 
mroYoocUronnąH oTVącYającą lub oTcinającąH 

g) ParVWwa mroYoocUronna - warVWwaH kWórej głównXm YaTaniem jeVW ocUrona nawierYcUni prYeT VkuWkami 
TYiałania mroYuH 

U) ParVWwa oTcinająca - warVWwa VWoVowana w celu uniemożliwienia prYenikania cYąVWek TrobnXcU grunWu To 
warVWwX nawierYcUni leżącej powXżejH 

i) ParVWwa oTVącYająca - warVWwa Vłużąca To oTprowaTYenia woTX prYeToVWającej Vię To nawierYcUniH 
1.3.21. NiweleWa - wXVokościowe i geomeWrXcYne roYwinięcie na płaVYcYXźnie pionowego prYekroju w oVi Trogi lub 
obiekWu moVWowegoH 
1.3.22. ObiekW moVWowX - moVWH wiaTukWH eVWakaTaH WunelH kłaTka Tla pieVYXcU i prYepuVWH 
1.3.23. ObjaYT WXmcYaVowX - Troga Vpecjalnie prYXgoWowana i oTpowieTnio uWrYXmana To prYeprowaTYenia 
rucUu publicYnego na okreV buTowXH 
1.3.24. OTpowieTnia (bliVka) YgoTność - YgoTność wXkonXwanXcU robóW Y TopuVYcYonXmi WolerancjamiH a jeśli 
prYeTYiał Wolerancji nie YoVWał określonX - Y prYecięWnXmi WolerancjamiH prYXjmowanXmi YwXcYajowo Tla Tanego 
roTYaju robóW buTowlanXcUH 
1.3.25. PaV TrogowX - wXTYielonX liniami granicYnXmi paV Werenu prYeYnacYonX To umieVYcYania w nim Trogi 
i YwiąYanXcU Y nią urYąTYeń oraY TrYew i krYewów. PaV TrogowX może również obejmować Weren prYewiTYianX To 
roYbuTowX Trogi i buTowX urYąTYeń cUroniącXcU luTYi i śroTowiVko prYeT uciążliwościami powoTowanXmi prYeY 
rucU na TroTYeH 
1.3.26. PobocYe - cYęść koronX Trogi prYeYnacYona To cUwilowego poVWoju pojaYTówH umieVYcYenia urYąTYeń 
organiYacji i beYpiecYeńVWwa rucUu oraY To rucUu pieVYXcUH Vłużąca jeTnocYeśnie To bocYnego oparcia konVWrukcji 
nawierYcUniH 
1.3.27. PoTłoże nawierYcUni - grunW roTYimX lub naVXpowXH leżącX poT nawierYcUnią To głębokości prYemarYaniaH 
1.3.28. PoTłoże ulepVYone nawierYcUni - górna warVWwa poTłożaH leżąca beYpośreTnio poT nawierYcUniąH 
ulepVYona w celu umożliwienia prYejęcia rucUu buTowlanego i właściwego wXkonania nawierYcUniH 
1.3.29. Polecenie InżXniera projekWu - wVYelkie polecenia prYekaYane PXkonawcX prYeY InżXniera projekWuH 
w formie piVemnejH ToWXcYące VpoVobu realiYacji robóW lub innXcU Vpraw YwiąYanXcU Y prowaTYeniem buTowXH 
1.3.30. ProjekWanW - uprawniona oVoba prawna lub fiYXcYna będąca auWorem TokumenWacji projekWowejH 
1.3.31. PrYeTVięwYięcie buTowlane - komplekVowa realiYacja nowego połącYenia Trogowego lub całkowiWa 
moTerniYacjaIprYebuTowa (Ymiana parameWrów geomeWrXcYnXcU WraVX w planie i prYekroju poTłużnXm) 
iVWniejącego połącYeniaH 
1.3.32. PrYepuVW – buTowla o prYekroju poprYecYnXm YamknięWXmH prYeYnacYona To prYeprowaTYenia ciekuH 
VYlaku węTrówek YwierYąW TYiko żXjącXcU lub urYąTYeń WecUnicYnXcU prYeY korpuV TrogowXH 
1.3.33. PrYeVYkoTa naWuralna - elemenW śroTowiVka naWuralnegoH VWanowiącX uWruTnienie w realiYacji YaTania 
buTowlanegoH na prYXkłaT TolinaH bagnoH rYekaH VYlak węTrówek TYikicU YwierYąW iWp.H 
1.3.34. PrYeVYkoTa VYWucYna - TYieło luTYkieH VWanowiące uWruTnienie w realiYacji YaTania buTowlanegoH na 
prYXkłaT TrogaH kolejH rurociągH kanałH ciąg pieVYX lub rowerowX iWp.H 
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1.3.35. PrYeWargowa TokumenWacja projekWowa - cYęść TokumenWacji projekWowejH kWóra wVkaYuje lokaliYacjęH 
cUarakWerXVWXkę i wXmiarX obiekWu będącego prYeTmioWem robóWH 
1.3.36. PrYXcYółek - Vkrajna poTpora obiekWu moVWowego. Óoże VkłaTać Vię Y pełnej ścianXH Vłupów lub innXcU 
form konVWrukcXjnXcUH np. VkrYXńH komórH 
1.3.37. RekulWXwacja - roboWX mające na celu uporYąTkowanie i prYXwrócenie pierwoWnXcU funkcji Werenom 
naruVYonXm w cYaVie realiYacji YaTania buTowlanegoH 
1.3.38. RoYpięWość WeoreWXcYna - oTległość mięTYX punkWami poTparcia (łożXVkami)H prYęsła moVWowegoH 
1.3.39. SYerokość całkowiWa obiekWu (moVWu I wiaTukWu) - oTległość mięTYX YewnęWrYnXmi krawęTYiami 
konVWrukcji obiekWuH mierYona w linii proVWopaTłej To oVi poTłużnejH obejmuje całkowiWą VYerokość konVWrukcXjną 
uVWroju nioVącegoH 
1.3.40. SYerokość użXWkowa obiekWu - VYerokość jeYTni (nawierYcUni) prYeYnacYona Tla poVYcYególnXcU roTYajów 
rucUu oraY VYerokość cUoTników mierYona w świeWle poręcYX moVWowXcU Y wXłącYeniem konVWrukcji prYX jeYTni 
Tołem oTTYielającej rucU kołowX oT rucUu pieVYegoH 
1.3.41. ŚlepX koVYWorXV - wXkaY robóW Y poTaniem icU ilości (prYeTmiarem) w kolejności WecUnologicYnej icU 
wXkonaniaH 
1.3.42. Øeren buTowX - Weren uToVWępnionX prYeY Ramawiającego Tla wXkonania na nim robóW oraY inne miejVca 
wXmienione w konWrakcie jako WworYące cYęść Werenu buTowXH 
1.3.43. Øunel - obiekW YagłębionX poniżej poYiomu Werenu Tla Yapewnienia komunikacji Trogowej i rucUu 
pieVYegoH 
1.3.44. PiaTukW - obiekW YbuTowanX naT linią kolejową lub inną Trogą Tla beYkoliYXjnego Yapewnienia 
komunikacji Trogowej i rucUu pieVYegoH 
1.3.45. RaTanie buTowlane - cYęść prYeTVięwYięcia buTowlanegoH VWanowiąca oTrębną całość konVWrukcXjną lub 
WecUnologicYnąH YTolną To VamoTYielnego pełnienia funkcji WecUnicYno-użXWkowXcU. RaTanie może polegać na 
wXkonXwaniu robóW YwiąYanXcU Y buTowąH moTerniYacjąI prYebuTowąH uWrYXmaniem oraY ocUroną buTowli 
Trogowej lub jej elemenWu. 
 
1.4. OGÓLNN PYÓAGANIA MOTYCRĄCN ROŁÓT 

 PXkonawca jeVW oTpowieTYialnX Ya jakość wXkonanXcU robóWH beYpiecYeńVWwo wVYelkicU cYXnności na 
Werenie buTowXH meWoTX użXWe prYX buTowie oraY Ya icU YgoTność Y TokumenWacją projekWowąH SØPiORŁ 
i poleceniami InżXniera. 
 
1.4.1. PrYekaYanie Werenu buTowy 

 RamawiającX w Werminie określonXm w TokumenWacU konWrakWowXcU prYekaże PXkonawcX Weren 
buTowX wraY Ye wVYXVWkimi wXmaganXmi uYgoTnieniami prawnXmi i aTminiVWracXjnXmiH lokaliYację i wVpółrYęTne 
punkWów głównXcU WraVX oraY reperówH TYiennik buTowX oraY kompleW TokumenWacji projekWowej i kompleW 
SØPiORŁ. 
 Na PXkonawcX VpocYXwa oTpowieTYialność Ya ocUronę prYekaYanXcU mu punkWów pomiarowXcU To 
cUwili oTbioru oVWaWecYnego robóW. UVYkoTYone lub YniVYcYone Ynaki geoTeYXjne PXkonawca oTWworYX i uWrwali 
na właVnX koVYW. 
 
1.4.2. MokumenWacja projekWowa 

 MokumenWacja projekWowa bęTYie Yawierać nieYbęTne rXVunki i TokumenWXH YgoTne Y wXkaYem poTanXm 
w VYcYegółowXcU warunkacU umowXJ 
- projekW wXkonawcYX branżX  
- prYeTmiar robóWH 
- koVYWorXV oferWowXH 
- SØPiORŁ. 

 
1.4.3. RgoTność robóW Y TokumenWacją projekWową i STPiORŁ 

 MokumenWacja projekWowaH SØPiORŁ i wVYXVWkie ToTaWkowe TokumenWX prYekaYane PXkonawcX prYeY 
InżXniera projekWu VWanowią cYęść umowXH a wXmagania określone w cUoćbX jeTnXm Y nicU Vą obowiąYujące Tla 
PXkonawcX Wak jakbX YawarWe bXłX w całej TokumenWacji. 
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 P prYXpaTku roYbieżności w uVWaleniacU poVYcYególnXcU TokumenWów obowiąYuje kolejność icU 
ważności wXmieniona w „OonWrakWowXcU warunkacU ogólnXcU” („OgólnXcU warunkacU umowX”). 
 PXkonawca nie może wXkorYXVWXwać błęTów lub opuVYcYeń w TokumenWacU konWrakWowXcUH a o icU 
wXkrXciu winien naWXcUmiaVW powiaTomić InżXnieraH kWórX poTejmie TecXYję o wprowaTYeniu oTpowieTnicU 
Ymian i poprawek. 
 P prYXpaTku roYbieżności należX je beYYwłocYnie wXjaśnić Y ProjekWanWem. 
 PVYXVWkie wXkonane roboWX i ToVWarcYone maWeriałX będą YgoTne Y TokumenWacją projekWową. 
 Mane określone w TokumenWacji projekWowej i w SØPiORŁ będą uważane Ya warWości ToceloweH oT 
kWórXcU TopuVYcYalne Vą oTcUXlenia w ramacU określonego prYeTYiału Wolerancji. CecUX maWeriałów i elemenWów 
buTowli muVYą wXkaYXwać YgoTność Y określonXmi wXmaganiamiH a roYrYuWX WXcU cecU nie mogą prYekracYać 
TopuVYcYalnego prYeTYiału Wolerancji. 
 P prYXpaTkuH gTX maWeriałX lub roboWX nie będą w pełni YgoTne Y TokumenWacją projekWową lub 
SØPiORŁ  i wpłXnie Wo na nieYaTowalającą jakość elemenWu buTowliH Wo Wakie maWeriałX YoVWaną YaVWąpione 
innXmiH a elemenWX buTowli roYebrane i wXkonane ponownie na koVYW PXkonawcX. 
 
1.4.4. RabeYpiecYenie Werenu buTowy 

a) RucU w obrębie Werenu buTowX 
 PXkonawca jeVW YobowiąYanX To uWrYXmania rucUu publicYnego w prYXpaTku Wakiej koniecYności 
w VYcYególności TojaYTu To poVeVji YlokaliYowanXcU wYTłuż prYebuTowXwanego oTcinka Trogi lub Y projekWu 
WXmcYaVowej organiYacji rucUu oraY uWrYXmania iVWniejącXcU obiekWów na Werenie buTowXH w okreVie Wrwania 
realiYacji konWrakWuH aż To YakońcYenia i oTbioru oVWaWecYnego robóW. 
 PrYeT prYXVWąpieniem To robóW PXkonawca prYeTVWawi InżXnierowi projekWu To YaWwierTYeniaH 
uYgoTnionX i YaWwierTYonX Y oTpowieTnim organem projekW organiYacji rucUu i YabeYpiecYenia robóW w okreVie 
Wrwania buTowX. P Yależności oT poWrYeb i poVWępu robóW projekW organiYacji rucUu powinien bXć na bieżąco 
akWualiYowanX prYeY PXkonawcę. OażTa YmianaH w VWoVunku To YaWwierTYonego projekWu organiYacji rucUuH 
wXmaga każToraYowo ponownego YaWwierTYenia projekWu. 
 P cYaVie wXkonXwania robóW PXkonawca ToVWarcYXH YainVWaluje i bęTYie obVługiwał wVYXVWkie 
WXmcYaVowe urYąTYenia YabeYpiecYające Wakie jakJ YaporXH świaWła oVWrYegawcYeH VXgnałXH iWp.H Yapewniając w Wen 
VpoVób beYpiecYeńVWwo pojaYTów i pieVYXcUH YgoTnie Y projekWem WXmcYaVowej organiYacji rucUu. 
 PVYXVWkie YnakiH YaporX i inne urYąTYenia YabeYpiecYające będą akcepWowane prYeY InżXniera. 
 FakW prYXVWąpienia To robóW PXkonawca obwieści publicYnie prYeT icU roYpocYęciem w VpoVób 
uYgoTnionX Y InżXnierem oraY prYeY umieVYcYenieH w miejVcacU i ilościacU określonXcU prYeY InżXnieraH Wablic 
informacXjnXcUH kWórXcU Wreść bęTYie YaWwierTYona prYeY InżXniera. Øablice informacXjne będą uWrYXmXwane 
prYeY PXkonawcę w TobrXm VWanie prYeY całX okreV realiYacji robóW. 
 OoVYW YabeYpiecYenia Werenu buTowX nie poTlega oTrębnej Yapłacie i prYXjmuje VięH że jeVW włącYonX 
w cenę konWrakWową. 
b) RoboWX o cUarakWerYe inweVWXcXjnXm 
 PXkonawca jeVW YobowiąYanX To YabeYpiecYenia Werenu buTowX w okreVie Wrwania realiYacji konWrakWu 
aż To YakońcYenia i oTbioru oVWaWecYnego robóW. 
 PXkonawca ToVWarcYXH YainVWaluje i bęTYie uWrYXmXwać WXmcYaVowe urYąTYenia YabeYpiecYająceH w WXmJ 
ogroTYeniaH poręcYeH oświeWlenieH VXgnałX i Ynaki oVWrYegawcYe oraY  wVYelkie inne śroTki nieYbęTne To ocUronX 
robóWH wXgoTX VpołecYności i innXcU. 
 P miejVcacU prYXlegającXcU To Tróg oWwarWXcU Tla rucUuH PXkonawca ogroTYi lub wXraźnie oYnakuje 
Weren buTowXH w VpoVób uYgoTnionX Y InżXnierem. 
 PjaYTX i wXjaYTX Y Werenu buTowX prYeYnacYone Tla pojaYTów i maVYXn pracującXcU prYX realiYacji 
robóWH PXkonawca oTpowieTnio oYnakuje w VpoVób uYgoTnionX Y InżXnierem. 
 FakW prYXVWąpienia To robóW PXkonawca obwieści publicYnie prYeT icU roYpocYęciem w VpoVób 
uYgoTnionX Y InżXnierem oraY prYeY umieVYcYenieH w miejVcacU i ilościacU określonXcU prYeY InżXnieraH Wablic 
informacXjnXcUH kWórXcU Wreść bęTYie YaWwierTYona prYeY InżXniera. Øablice informacXjne będą uWrYXmXwane 
prYeY PXkonawcę w TobrXm VWanie prYeY całX okreV realiYacji robóW. 
 
1.4.5. OcUrona śroTowiVka w cYaVie wykonywania robóW 

 PXkonawca ma obowiąYek Ynać i VWoVować w cYaVie prowaTYenia robóW wVYelkie prYepiVX ToWXcYące 
ocUronX śroTowiVka naWuralnego. 
 P okreVie Wrwania buTowX i wXkańcYania robóW PXkonawca bęTYieJ 
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a) poTejmować wVYelkie uYaVaTnione kroki mające na celu VWoVowanie Vię To prYepiVów i norm ToWXcYącXcU 
ocUronX śroTowiVka na Werenie i wokół Werenu buTowX oraY bęTYie unikać uVYkoTYeń lub uciążliwości Tla oVób 
lub Tóbr publicYnXcU i innXcUH a wXnikającXcU Y naTmiernego UałaVuH wibracjiH YaniecYXVYcYenia lub innXcU 
prYXcYXn powVWałXcU w naVWępVWwie jego VpoVobu TYiałania.  

SWoVując Vię To WXcU wXmagań bęTYie miał VYcYególnX wYgląT naJ 
1) lokaliYację baYH warVYWaWówH magaYXnówH VkłaTowiVkH ukopów i Tróg TojaYTowXcUH 
2) śroTki oVWrożności i YabeYpiecYenia prYeTJ 

a) YaniecYXVYcYeniem Ybiorników i cieków woTnXcU pXłami lub VubVWancjami WokVXcYnXmiH 
b) YaniecYXVYcYeniem powieWrYa pXłami i gaYamiH 
c) możliwością powVWania pożaru. 

 PXkonawca YobowiąYanX jeVW To prYeVWrYegania Yaleceń YawarWXcU w TecXYji śroTowiVkowej wXTanej 
Tla planowanej inweVWXcji Wj.J 

1) P cYaVie Wrwania inweVWXcji VWoVować VprawnX WecUnicYnie VprYęWH kWórX bęTYie emiWował mniejVYą ilość 
YaniecYXVYcYeń To powieWrYaH 

2) ProwaTYić prace w porYe TYiennejH 
3) OTpaTX powVWałe w Wrakcie realiYacji inweVWXcjiH kWóre nie YoVWaną wXkorYXVWane należX oTwieźć na 

wXVXpiVkoH 
4) Na cYaV Wrwania inweVWXcji YorganiYować YaplecYe VaniWarne Tla pracowników buTowX.     

 
1.4.6. OcUrona prYeciwpożarowa 

 PXkonawca bęTYie prYeVWrYegać prYepiVów ocUronX prYeciwpożarowej. 
 PXkonawca bęTYie uWrYXmXwać wXmaganX na poTVWawie oTpowieTnicU prYepiVów VprawnX VprYęW 
prYeciwpożarowX na Werenie baY proTukcXjnXcUH w pomieVYcYeniacU biurowXcUH mieVYkalnXcUH magaYXnacU oraY 
w maVYXnacU i pojaYTacU. 
 ÓaWeriałX łaWwopalne będą VkłaTowane w VpoVób YgoTnX Y oTpowieTnimi prYepiVami i YabeYpiecYone 
prYeT ToVWępem oVób WrYecicU. 
 PXkonawca bęTYie oTpowieTYialnX Ya wVYelkie VWraWX VpowoTowane pożarem wXwołanXm jako reYulWaW 
realiYacji robóW albo prYeY perVonel PXkonawcX. 
 
1.4.7. ÓaWeriały VYkoTliwe Tla oWocYenia 

 ÓaWeriałXH kWóre w VpoVób WrwałX Vą VYkoTliwe Tla oWocYeniaH nie będą TopuVYcYone To użXcia. 
 Nie TopuVYcYa Vię użXcia maWeriałów wXwołującXcU VYkoTliwe promieniowanie o VWężeniu więkVYXm oT 
TopuVYcYalnegoH określonego oTpowieTnimi prYepiVami. 
 ÓaWeriałXH kWóre Vą VYkoTliwe Tla oWocYenia WXlko w cYaVie robóWH a po YakońcYeniu robóW icU VYkoTliwość 
Yanika (np. maWeriałX pXlaVWe) mogą bXć użXWe poT warunkiem prYeVWrYegania wXmagań WecUnologicYnXcU 
wbuTowania. Jeżeli wXmagają Wego oTpowieTnie prYepiVX PXkonawca powinien oWrYXmać YgoTę na użXcie WXcU 
maWeriałów oT właściwXcU organów aTminiVWracji pańVWwowej. 
 Jeżeli PXkonawca użył maWeriałów VYkoTliwXcU Tla oWocYenia YgoTnie Ye VpecXfikacjamiH a icU użXcie 
VpowoTowało jakiekolwiek Yagrożenie śroTowiVkaH Wo konVekwencje Wego ponieVie RamawiającX. 
 
1.4.8. OcUrona właVności publicYnej i prywaWnej 

 PXkonawca oTpowiaTa Ya ocUronę inVWalacji na powierYcUni Yiemi i Ya urYąTYenia poTYiemneH Wakie jak 
rurociągiH kable iWp. oraY uYXVka oT oTpowieTnicU właTY będącXcU właścicielami WXcU urYąTYeń poWwierTYenie 
informacji ToVWarcYonXcU mu prYeY Ramawiającego w ramacU planu icU lokaliYacji. PXkonawca Yapewni właściwe 
oYnacYenie i YabeYpiecYenie prYeT uVYkoTYeniem WXcU inVWalacji i urYąTYeń w cYaVie Wrwania buTowX. 
 PXkonawca YobowiąYanX jeVW umieścić w Vwoim Uarmonogramie reYerwę cYaVową Tla wVYelkiego 
roTYaju robóWH kWóre mają bXć wXkonane w YakreVie prYełożenia inVWalacji i urYąTYeń poTYiemnXcU na Werenie 
buTowX i powiaTomić InżXniera i właTYe lokalne o YamiarYe roYpocYęcia robóW. O fakcie prYXpaTkowego 
uVYkoTYenia WXcU inVWalacji PXkonawca beYYwłocYnie powiaTomi InżXniera i YainWereVowane właTYe oraY bęTYie Y 
nimi wVpółpracował ToVWarcYając wVYelkiej pomocX poWrYebnej prYX TokonXwaniu napraw. PXkonawca bęTYie 
oTpowiaTać Ya wVYelkie VpowoTowane prYeY jego TYiałania uVYkoTYenia inVWalacji na powierYcUni Yiemi 
i urYąTYeń poTYiemnXcU wXkaYanXcU w TokumenWacU ToVWarcYonXcU mu prYeY Ramawiającego. 
 Jeżeli Weren buTowX prYXlega To Werenów Y YabuTową mieVYkaniowąH PXkonawca bęTYie realiYować 
roboWX w VpoVób powoTującX minimalne nieTogoTności Tla mieVYkańców. PXkonawca oTpowiaTa Ya wVYelkie 
uVYkoTYenia YabuTowX mieVYkaniowej w VąVieTYWwie buTowXH VpowoTowane jego TYiałalnością. 
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 InżXnier bęTYie na bieżąco informowanX o wVYXVWkicU umowacU YawarWXcU pomięTYX PXkonawcą 
a właścicielami nierucUomości i ToWXcYącXcU korYXVWania Y właVności i Tróg wewnęWrYnXcU. JeTnakżeH ani InżXnier 
ani RamawiającX nie bęTYie ingerował w Wakie poroYumieniaH o ile nie będą one VprYecYne Y poVWanowieniami 
YawarWXmi w warunkacU umowX. 
 
1.4.9. OgranicYenie obciążeń oVi pojaYTów 

 PXkonawca bęTYie VWoVować Vię To uVWawowXcU ogranicYeń naciVków oVi na TrogacU publicYnXcU prYX 
WranVporcie maWeriałów i wXpoVażenia na i Y Werenu robóW. PXkonawca uYXVka wVYelkie nieYbęTne YeYwolenia 
i uYgoTnienia oT właściwXcU właTY co To prYewoYu nieWXpowXcU wagowo łaTunków (ponaTnormaWXwnXcU) 
i o każTXm Wakim prYewoYie bęTYie powiaTamiał InżXniera. InżXnier może polecićH abX pojaYTX nie Vpełniające 
WXcU warunków YoVWałX uVunięWe Y Werenu buTowX. PojaYTX powoTujące naTmierne obciążenie oViowe nie będą 
TopuVYcYone na świeżo ukońcYonX fragmenW buTowX w obrębie Werenu buTowX i PXkonawca bęTYie oTpowiaTał 
Ya naprawę wVYelkicU robóW w Wen VpoVób uVYkoTYonXcUH YgoTnie Y poleceniami InżXniera. 
 
1.4.10. ŁeYpiecYeńVWwo i Uigiena pracy 

 PoTcYaV realiYacji robóW PXkonawca bęTYie prYeVWrYegać prYepiVów ToWXcYącXcU beYpiecYeńVWwa 
i UigienX pracX. 
 P VYcYególności PXkonawca ma obowiąYek YaTbaćH abX perVonel nie wXkonXwał pracX w warunkacU 
niebeYpiecYnXcUH VYkoTliwXcU Tla YTrowia oraY nie VpełniającXcU oTpowieTnicU wXmagań VaniWarnXcU. 
 PXkonawca Yapewni i bęTYie uWrYXmXwał wVYelkie urYąTYenia YabeYpiecYająceH Vocjalne oraY VprYęW 
i oTpowieTnią oTYież Tla ocUronX żXcia i YTrowia oVób YaWruTnionXcU na buTowie oraY Tla Yapewnienia 
beYpiecYeńVWwa publicYnego. 
 UYnaje VięH że wVYelkie koVYWX YwiąYane Y wXpełnieniem wXmagań określonXcU powXżej nie poTlegają 
oTrębnej Yapłacie i Vą uwYglęTnione w cenie konWrakWowej. 
 
Uwaga! 
 Na poTVWawie RozporząTzenia MiniVWra InfraVWrukWury z Tnia 23 czerwca 2003r. w Vprawie informacji 
ToWyczącej bezpieczeńVWwa i ocUrony zTrowia oraz planu bezpieczeńVWwa i ocUrony zTrowia (Mz. U. Nr 120 poz. 
1126 z późn. zm.) Pykonawca zobowiązany jeVW To opracowania planu bezpieczeńVWwa i ocUrony zTrowia 
(„Plan bioz”) 
 
1.4.11. OcUrona i uWrYymanie robóW 

 PXkonawca bęTYie oTpowiaTał Ya ocUronę robóW i Ya wVYelkie maWeriałX i urYąTYenia użXwane To robóW 
oT TaWX roYpocYęcia To TaWX wXTania poWwierTYenia YakońcYenia robóW prYeY InżXniera. 
 PXkonawca bęTYie uWrYXmXwać roboWX To cYaVu oTbioru oVWaWecYnego. UWrYXmanie powinno bXć 
prowaTYone w Waki VpoVóbH abX buTowla Trogowa lub jej elemenWX bXłX w YaTowalającXm VWanie prYeY całX cYaVH 
To momenWu oTbioru oVWaWecYnego. 
 Jeśli PXkonawca w jakimkolwiek cYaVie YanieTba uWrYXmanieH Wo na polecenie InżXniera powinien 
roYpocYąć roboWX uWrYXmaniowe nie później niż w 24 goTYinX po oWrYXmaniu Wego polecenia. 
 
1.4.12. SWoVowanie Vię To prawa i innycU prYepiVów 

 PXkonawca YobowiąYanX jeVW Ynać wVYXVWkie YarYąTYenia wXTane prYeY właTYe cenWralne i miejVcowe 
oraY inne prYepiVXH regulaminX i wXWXcYneH kWóre Vą w jakikolwiek VpoVób YwiąYane Y wXkonXwanXmi roboWami 
i bęTYie w pełni oTpowieTYialnX Ya prYeVWrYeganie WXcU poVWanowień poTcYaV prowaTYenia robóW. 
 PXkonawca bęTYie prYeVWrYegać praw paWenWowXcU i bęTYie w pełni oTpowieTYialnX Ya wXpełnienie 
wVYelkicU wXmagań prawnXcU oTnośnie Ynaków firmowXcUH naYw lub innXcU cUronionXcU praw w oTnieVieniu To 
VprYęWuH maWeriałów lub urYąTYeń użXWXcU lub YwiąYanXcU Y wXkonXwaniem robóW i w VpoVób ciągłX bęTYie 
informować InżXniera o VwoicU TYiałaniacUH prYeTVWawiając kopie YeYwoleń i inne oTnośne TokumenWX. PVYelkie 
VWraWXH koVYWX poVWępowaniaH obciążenia i wXTaWki wXnikłe Y lub YwiąYane Y naruVYeniem jakicUkolwiek praw 
paWenWowXcU pokrXje PXkonawcaH Y wXjąWkiem prYXpaTkówH kieTX Wakie naruVYenie wXniknie Y wXkonania 
projekWu lub VpecXfikacji ToVWarcYonej prYeY InżXniera. 
 
1.4.13. Równoważność norm i Ybiorów prYepiVów prawnycU 

 GTYiekolwiek w TokumenWacU konWrakWowXcU powołane Vą konkreWne normX i prYepiVXH kWóre Vpełniać 
mają maWeriałXH VprYęW i inne WowarX oraY wXkonane i YbaTane roboWXH będą obowiąYXwać poVWanowienia 
najnowVYego wXTania lub poprawionego wXTania powołanXcU norm i prYepiVów o ile w warunkacU konWrakWu nie 
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poVWanowiono inacYej. P prYXpaTku gTX powołane normX i prYepiVX Vą pańVWwowe lub oTnoVYą Vię To 
konkreWnego kraju lub regionuH mogą bXć również VWoVowane inne oTpowieTnie normX Yapewniające równX lub 
wXżVYX poYiom wXkonania niż powołane normX lub prYepiVXH poT warunkiem icU VprawTYenia i piVemnego 
YaWwierTYenia prYeY InżXniera. Różnice pomięTYX powołanXmi normami a icU proponowanXmi Yamiennikami 
muVYą bXć TokłaTnie opiVane prYeY PXkonawcę i prYeTłożone InżXnierowi To YaWwierTYenia. 

1.4.14. PykopaliVka 

 PVYelkie wXkopaliVkaH moneWXH prYeTmioWX warWościoweH buTowle oraY inne poYoVWałości o YnacYeniu 
geologicYnXm lub arcUeologicYnXm oTkrXWe na Werenie buTowX będą uważane Ya właVność Ramawiającego. 
PXkonawca YobowiąYanX jeVW powiaTomić InżXniera i poVWępować YgoTnie Y jego poleceniami. Jeżeli w wXniku 
WXcU poleceń PXkonawca ponieVie koVYWX iIlub wXVWąpią opóźnienia w roboWacUH InżXnier po uYgoTnieniu 
Y RamawiającXm i PXkonawcą uVWali wXTłużenie cYaVu wXkonania robóW iIlub wXVokość kwoWXH o kWórą należX 
YwiękVYXć cenę konWrakWową. 

 
1.5. RaplecYe Ramawiającego  

 PXkonawca YobowiąYanX jeVW YabeYpiecYXć RamawiającemuH pomieVYcYenia biuroweH VprYęWH WranVporW 
oraY inne urYąTYenia WowarYXVYące w YakreVie nieYbęTnXm Tla prowaTYenia buTowX. 

2. ÓATNRIAŁY 

2.1. ŹróTła uYyVkania maWeriałów 

 PrYeT YaplanowanXm wXkorYXVWaniem jakicUkolwiek maWeriałów prYeYnacYonXcU To robóWH PXkonawca 
prYeTVWawi InżXnierowi To YaWwierTYenia VYcYegółowe informacje ToWXcYące proponowanego źróTła wXWwarYaniaH 
Yamawiania lub wXTobXwania WXcU maWeriałów jak również oTpowieTnie świaTecWwa baTań laboraWorXjnXcU oraY 
próbki maWeriałów. 
 RaWwierTYenie parWii maWeriałów Y Tanego źróTła nie oYnacYa auWomaWXcYnieH że wVYelkie maWeriałX 
Y Tanego źróTła uYXVkają YaWwierTYenie. 
 PXkonawca YobowiąYanX jeVW To prowaTYenia baTań w celu wXkaYaniaH że maWeriałX uYXVkane 
Y TopuVYcYonego źróTła w VpoVób ciągłX Vpełniają wXmagania SØPiORŁ w cYaVie realiYacji robóW. 
 
2.2. PoYyVkiwanie maWeriałów miejVcowycU 

 PXkonawca oTpowiaTa Ya uYXVkanie poYwoleń oT właścicieli i oTnośnXcU właTY na poYXVkanie 
maWeriałów  Ye  źróTeł miejVcowXcU  włącYając  w  Wo  źróTła  wVkaYane  prYeY  Ramawiającego  i  jeVW  YobowiąYanX  
ToVWarcYXć InżXnierowi wXmagane TokumenWX prYeT roYpocYęciem ekVploaWacji źróTła. 
 PXkonawca prYeTVWawi InżXnierowi To YaWwierTYenia TokumenWację Yawierającą raporWX Y baTań 
WerenowXcU i laboraWorXjnXcU oraY proponowaną prYeY Viebie meWoTę wXTobXcia i VelekcjiH uwYglęTniając 
akWualne TecXYje o ekVploaWacji organów aTminiVWracji pańVWwowej i VamorYąTowej. 
 PXkonawca ponoVi oTpowieTYialność Ya Vpełnienie wXmagań ilościowXcU i jakościowXcU maWeriałów 
pocUoTYącXcU Ye źróTeł miejVcowXcU. 
 PXkonawca ponoVi wVYXVWkie koVYWX Y WXWułu wXTobXcia maWeriałówH TYierżawX i inne jakie okażą Vię 
poWrYebne w YwiąYku  Y ToVWarcYeniem maWeriałów To robóW. 
 HumuV i naTkłaT cYaVowo YTjęWe Y Werenu wXkopówH Tokopów i miejVc poYXVkania maWeriałów 
miejVcowXcU mogą bXć formowane w UałTX i wXkorYXVWane prYX YaVXpce i rekulWXwacji Werenu po ukońcYeniu 
robóW. 
 PVYXVWkie oTpowieTnie maWeriałX poYXVkane Y wXkopów na Werenie buTowX lub Y innXcU miejVc 
wVkaYanXcU w TokumenWacU umowX będą wXkorYXVWane To robóW lub oTwieYione na oTkłaT oTpowieTnio To 
wXmagań umowX lub wVkaYań InżXniera lub wXVXpiVko. 
 PXkonawca nie bęTYie prowaTYić żaTnXcU wXkopów w obrębie Werenu buTowX poYa WXmiH kWóre YoVWałX 
wXVYcYególnione w TokumenWacU umowXH cUXbaH że uYXVka na Wo piVemną YgoTę InżXniera. 
 NkVploaWacja źróTeł maWeriałów bęTYie YgoTna Y wVYelkimi regulacjami prawnXmi obowiąYującXmi na 
TanXm obVYarYe. 
 
2.3. ÓaWeriały nie oTpowiaTające wymaganiom 

 ÓaWeriałX nie oTpowiaTające wXmaganiom YoVWaną prYeY PXkonawcę wXwieYione Y Werenu buTowX  
i Yłożone w miejVcu wVkaYanXm prYeY InżXniera. Jeśli InżXnier YeYwoli PXkonawcX na użXcie WXcU maWeriałów To 
innXcU robóWH niż We Tla kWórXcU YoVWałX YakupioneH Wo koVYW WXcU maWeriałów YoVWanie oTpowieTnio 
prYewarWościowanX (VkorXgowanX) prYeY InżXniera. 
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 OażTX roTYaj robóWH w kWórXm YnajTują Vię nie YbaTane i nie YaakcepWowane maWeriałXH PXkonawca 
wXkonuje na właVne rXYXkoH licYąc Vię Y jego nieprYXjęciemH uVunięciem  i nieYapłaceniem. 
 
2.4. ParianWowe VWoVowanie maWeriałów 

 Jeśli TokumenWacja projekWowa lub SØPiORŁ prYewiTują możliwość warianWowego YaVWoVowania roTYaju 
maWeriału w wXkonXwanXcU roboWacUH PXkonawca powiaTomi InżXniera o Vwoim YamiarYe prYeT użXciem Wego 
maWeriału. PXbranX i YaakcepWowanX roTYaj maWeriału nie może bXć później YmienianX beY YgoTX InżXniera. 
 
2.5. PrYecUowywanie i VkłaTowanie maWeriałów 

 PXkonawca YapewniH abX WXmcYaVowo VkłaTowane maWeriałXH To cYaVu gTX będą one użXWe To robóWH 
bXłX YabeYpiecYone prYeT YaniecYXVYcYeniamiH YacUowałX Vwoją jakość i właściwości i bXłX ToVWępne To konWroli 
prYeY InżXniera. 
 ÓiejVca cYaVowego VkłaTowania maWeriałów będą YlokaliYowane w obrębie Werenu buTowX w miejVcacU 
uYgoTnionXcU Y InżXnierem lub poYa Werenem buTowX w miejVcacU YorganiYowanXcU prYeY PXkonawcę i 
YaakcepWowanXcU prYeY InżXniera. 
 
2.6. InVpekcja wyWwórni maWeriałów 

 PXWwórnie maWeriałów mogą bXć okreVowo konWrolowane prYeY InżXniera w celu VprawTYenia YgoTności 
VWoVowanXcU meWoT proTukcji Y wXmaganiami. Próbki maWeriałów mogą bXć pobierane w celu VprawTYenia icU 
właściwości. PXniki WXcU konWroli będą VWanowić poTVWawę To akcepWacji określonej parWii maWeriałów poT 
wYglęTem jakości. 
 P prYXpaTkuH gTX InżXnier bęTYie prYeprowaTYał inVpekcję wXWwórniH muVYą bXć Vpełnione naVWępujące 
warunkiJ 
a) InżXnier bęTYie miał Yapewnioną wVpółpracę i pomoc PXkonawcX oraY proTucenWa maWeriałów w cYaVie 

prYeprowaTYania inVpekcjiH 
b) InżXnier bęTYie miał wolnX ToVWępH w TowolnXm cYaVieH To WXcU cYęści wXWwórniH gTYie oTbXwa Vię proTukcja 

maWeriałów prYeYnacYonXcU To realiYacji robóWH 
c) Jeżeli proTukcja oTbXwa Vię w miejVcu nie należącXm To PXkonawcXH PXkonawca uYXVka Tla InżXniera 

YeYwolenie Tla prYeprowaTYenia inVpekcji i baTań w WXcU miejVcacU. 
 

3. SPRRĘT 

 PXkonawca jeVW YobowiąYanX To użXwania jeTXnie Wakiego VprYęWuH kWórX nie VpowoTuje niekorYXVWnego 
wpłXwu na jakość wXkonXwanXcU robóW. SprYęW użXwanX To robóW powinien bXć YgoTnX Y oferWą PXkonawcX i 
powinien oTpowiaTać poT wYglęTem WXpów i ilości wVkaYaniom YawarWXm w SØPiORŁH PRJ lub projekcie 
organiYacji robóWH YaakcepWowanXm prYeY InżXnieraH w prYXpaTku braku uVWaleń w wXmienionXcU wXżej 
TokumenWacUH VprYęW powinien bXć uYgoTnionX i YaakcepWowanX prYeY InżXniera. 
 LicYba i wXTajność VprYęWu powinnX gwaranWować prYeprowaTYenie robóWH YgoTnie Y YaVaTami 
określonXmi w TokumenWacji projekWowejH SØPiORŁ i wVkaYaniacU InżXniera. 
 SprYęW będącX właVnością PXkonawcX lub wXnajęWX To wXkonania robóW ma bXć uWrYXmXwanX w TobrXm 
VWanie i goWowości To pracX. Powinien bXć YgoTnX Y normami ocUronX śroTowiVka i prYepiVami ToWXcYącXmi jego 
użXWkowania. 
 PXkonawca bęTYie konVerwować VprYęW jak również naprawiać lub wXmieniać VprYęW nieVprawnX. 
 Jeżeli TokumenWacja projekWowa lub SØPiORŁ prYewiTują możliwość warianWowego użXcia VprYęWu prYX 
wXkonXwanXcU roboWacUH PXkonawca powiaTomi InżXniera o Vwoim YamiarYe wXboru i uYXVka jego akcepWację 
prYeT użXciem VprYęWu. PXbranX VprYęWH po akcepWacji InżXnieraH nie może bXć później YmienianX beY jego YgoTX. 
 Jakikolwiek VprYęWH maVYXnXH urYąTYenia i narYęTYia nie gwaranWujące YacUowania warunków umowXH 
YoVWaną prYeY InżXniera YTXVkwalifikowane i nie TopuVYcYone To robóW. 
 
4. TRANSPORT 

 PXkonawca jeVW YobowiąYanX To VWoVowania jeTXnie WakicU śroTków WranVporWuH kWóre nie wpłXną 
niekorYXVWnie na jakość wXkonXwanXcU robóW i właściwości prYewożonXcU maWeriałów. 
 LicYba śroTków WranVporWu powinna Yapewniać prowaTYenie robóW YgoTnie Y YaVaTami określonXmi 
w TokumenWacji projekWowejH SØPiORŁ i wVkaYaniacU InżXnieraH w Werminie prYewiTYianXm umową. 
 PrYX rucUu na TrogacU publicYnXcU pojaYTX będą Vpełniać wXmagania ToWXcYące prYepiVów rucUu 
Trogowego w oTnieVieniu To TopuVYcYalnXcU naciVków na oś i innXcU parameWrów WecUnicYnXcU. ŚroTki 
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WranVporWu nie Vpełniające WXcU warunków mogą bXć TopuVYcYone prYeY InżXnieraH poT warunkiem prYXwrócenia 
VWanu pierwoWnego użXWkowanXcU oTcinków Tróg na koVYW PXkonawcX. 
 PXkonawca bęTYie uVuwać na bieżącoH na właVnX koVYWH wVYelkie YaniecYXVYcYeniaH uVYkoTYenia 
VpowoTowane jego pojaYTami na TrogacU publicYnXcU oraY TojaYTacU To Werenu buTowX. 
 
5. PYOONANIN ROŁÓT 

 PXkonawca jeVW oTpowieTYialnX Ya prowaTYenie robóW YgoTnie Y warunkami umowX oraY Ya jakość 
YaVWoVowanXcU maWeriałów i wXkonXwanXcU robóWH Ya icU YgoTność Y TokumenWacją projekWowąH wXmaganiami 
SØPiORŁH PRJH projekWem organiYacji robóW opracowanXm prYeY PXkonawcę oraY poleceniami InżXniera. 
 PXkonawca jeVW oTpowieTYialnX Ya VWoVowane meWoTX wXkonXwania robóW. 
 PXkonawca jeVW oTpowieTYialnX Ya TokłaTne wXWXcYenie w planie i wXYnacYenie wXVokości wVYXVWkicU 
elemenWów robóW YgoTnie Y wXmiarami i rYęTnXmi określonXmi w TokumenWacji projekWowej lub prYekaYanXmi na 
piśmie prYeY InżXniera. 
 BłęTX popełnione prYeY PXkonawcę w wXWXcYeniu i wXYnacYaniu robóW YoVWaną uVunięWe prYeY 
PXkonawcę na właVnX koVYWH Y wXjąWkiemH kieTX TanX błąT okaże Vię VkuWkiem błęTu YawarWego w TanXcU 
ToVWarcYonXcU PXkonawcX na piśmie prYeY InżXniera. 
 SprawTYenie wXWXcYenia robóW lub wXYnacYenia wXVokości prYeY InżXniera nie Ywalnia PXkonawcX oT 
oTpowieTYialności Ya icU TokłaTność. 
 MecXYje InżXniera ToWXcYące akcepWacji lub oTrYucenia maWeriałów i elemenWów robóW będą oparWe na 
wXmaganiacU określonXcU w TokumenWacU umowXH TokumenWacji projekWowej i w  SØPiORŁH a Wakże w normacU 
i wXWXcYnXcU. PrYX poTejmowaniu TecXYji InżXnier uwYglęTni wXniki baTań maWeriałów i robóWH roYrYuWX 
normalnie wXVWępujące prYX proTukcji i prYX baTaniacU maWeriałówH ToświaTcYenia Y prYeVYłościH wXniki baTań 
naukowXcU oraY inne cYXnniki wpłXwające na roYważaną kweVWię. 
 Polecenia InżXniera projekWu powinnX bXć wXkonXwane prYeY PXkonawcę w cYaVie określonXm prYeY 
InżXnieraH poT groźbą YaWrYXmania robóW. SkuWki finanVowe Y Wego WXWułu ponieVie PXkonawca. 
 
6. OONTROLA JAOOŚCI ROŁÓT 

6.1. Program Yapewnienia jakości  

 PXkonawca jeVW YobowiąYanX opracować i prYeTVWawić To akcepWacji InżXniera program Yapewnienia 
jakości. P programie Yapewnienia jakości PXkonawca powinien określićH YamierYonX VpoVób wXkonXwania 
robóWH możliwości WecUnicYneH kaTrowe i plan organiYacji robóW gwaranWującX wXkonanie robóW YgoTnie 
Y TokumenWacją projekWowąH SØPiORŁ oraY uVWaleniami.  
 Program Yapewnienia jakości powinien YawieraćJ 
a) cYęść ogólną opiVującąJ 

- organiYację wXkonania robóWH w WXm WerminX i VpoVób prowaTYenia robóWH 
- organiYację rucUu na buTowie wraY Y oYnakowaniem robóWH 
- VpoVób Yapewnienia bUp.H 
- wXkaY YeVpołów robocYXcUH icU kwalifikacje i prYXgoWowanie prakWXcYneH 
- wXkaY oVób oTpowieTYialnXcU Ya jakość i Werminowość wXkonania poVYcYególnXcU elemenWów robóWH 
- VXVWem (VpoVób i proceTurę) proponowanej konWroli i VWerowania jakością wXkonXwanXcU robóWH 
- wXpoVażenie w VprYęW i urYąTYenia To pomiarów i konWroli (opiV laboraWorium właVnego lub 

laboraWoriumH kWóremu PXkonawca YamierYa Ylecić prowaTYenie baTań)H 
- VpoVób oraY formę gromaTYenia wXników baTań laboraWorXjnXcUH YapiV pomiarówH naVWaw 

mecUaniYmów VWerującXcUH a Wakże wXciąganXcU wnioVków i YaVWoVowanXcU korekW w proceVie 
WecUnologicYnXmH proponowanX VpoVób i formę prYekaYXwania WXcU informacji InżXnierowiH 

b) cYęść VYcYegółową opiVującą Tla każTego aVorWXmenWu robóWJ 
- wXkaY maVYXn i urYąTYeń VWoVowanXcU na buTowie Y icU parameWrami WecUnicYnXmi oraY 

wXpoVażeniem w mecUaniYmX To VWerowania i urYąTYenia pomiarowo-konWrolneH 
- roTYaje i ilość śroTków WranVporWu oraY urYąTYeń To magaYXnowania i YałaTunku maWeriałówH VpoiwH 

lepiVYcYXH kruVYXw iWp.H 
- VpoVób YabeYpiecYenia i ocUronX łaTunków prYeT uWraWą icU właściwości w cYaVie WranVporWuH 
- VpoVób i proceTurę pomiarów i baTań (roTYaj i cYęVWoWliwośćH pobieranie próbekH legaliYacja 

i VprawTYanie urYąTYeńH iWp.) prowaTYonXcU poTcYaV ToVWaw maWeriałówH wXWwarYania mieVYanek 
i wXkonXwania poVYcYególnXcU elemenWów robóWH 

- VpoVób poVWępowania Y maWeriałami i roboWami nie oTpowiaTającXmi wXmaganiom. 
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6.2. RaVaTy konWroli jakości robóW 

 Celem konWroli robóW bęTYie Wakie VWerowanie icU prYXgoWowaniem i wXkonaniemH abX oViągnąć Yałożoną 
jakość robóW. 
 PXkonawca jeVW oTpowieTYialnX Ya pełną konWrolę robóW i jakości maWeriałów. PXkonawca Yapewni 
oTpowieTni VXVWem konWroliH włącYając perVonelH laboraWoriumH VprYęWH YaopaWrYenie i wVYXVWkie urYąTYenia 
nieYbęTne To pobierania próbek i baTań maWeriałów oraY robóW. 
 PrYeT YaWwierTYeniem VXVWemu konWroli InżXnier może YażąTać oT PXkonawcX prYeprowaTYenia baTań 
w celu YaTemonVWrowaniaH że poYiom icU wXkonXwania jeVW YaTowalającX. 
 PXkonawca bęTYie prYeprowaTYać pomiarX i baTania maWeriałów oraY robóW Y cYęVWoWliwością 
Yapewniającą VWwierTYenieH że roboWX wXkonano YgoTnie Y wXmaganiami YawarWXmi w TokumenWacji projekWowej 
i SØPiORŁ. 
 Óinimalne wXmagania co To YakreVu baTań i icU cYęVWoWliwość Vą określone w SØPiORŁH normacU 
i wXWXcYnXcU. P prYXpaTkuH gTX nie YoVWałX one Wam określoneH InżXnier uVWali jaki YakreV konWroli jeVW koniecYnXH 
abX Yapewnić wXkonanie robóW YgoTnie Y umową. 
 PXkonawca ToVWarcYX InżXnierowi świaTecWwaH że wVYXVWkie VWoVowane urYąTYenia i VprYęW baTawcYX 
poViaTają ważną legaliYacjęH YoVWałX prawiTłowo wXkalibrowane i oTpowiaTają wXmaganiom norm określającXcU 
proceTurX baTań. 
 InżXnier bęTYie mieć nieogranicYonX ToVWęp To pomieVYcYeń laboraWorXjnXcU w celu icU inVpekcji. 
 InżXnier bęTYie prYekaYXwać PXkonawcX piVemne informacje o jakicUkolwiek nieTociągnięciacU 
ToWXcYącXcU urYąTYeń laboraWorXjnXcUH VprYęWuH YaopaWrYenia laboraWoriumH pracX perVonelu lub meWoT 
baTawcYXcU. Jeżeli nieTociągnięcia We będą Wak poważneH że mogą wpłXnąć ujemnie na wXniki baTańH InżXnier 
naWXcUmiaVW wVWrYXma użXcie To robóW baTanXcU maWeriałów i Topuści je To użXcia Topiero wWeTXH gTX 
nieTociągnięcia w pracX laboraWorium PXkonawcX YoVWaną uVunięWe i VWwierTYona YoVWanie oTpowieTnia jakość 
WXcU maWeriałów. 
 PVYXVWkie koVYWX YwiąYane Y organiYowaniem i prowaTYeniem baTań maWeriałów ponoVi PXkonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane loVowo. Raleca Vię VWoVowanie VWaWXVWXcYnXcU meWoT pobierania próbekH oparWXcU 
na YaVaTYieH że wVYXVWkie jeTnoVWkowe elemenWX proTukcji mogą bXć Y jeTnakowXm prawTopoTobieńVWwem 
wXWXpowane To baTań. 
 InżXnier bęTYie mieć Yapewnioną możliwość uTYiału w pobieraniu próbek. 
 Pojemniki To pobierania próbek będą ToVWarcYone prYeY PXkonawcę i YaWwierTYone prYeY InżXniera. 
Próbki ToVWarcYone prYeY PXkonawcę To baTań wXkonXwanXcU prYeY InżXniera będą oTpowieTnio opiVane 
i oYnakowaneH w VpoVób YaakcepWowanX prYeY InżXniera. 
 Na Ylecenie InżXniera PXkonawca bęTYie prYeprowaTYać ToTaWkowe baTania WXcU maWeriałówH kWóre 
buTYą wąWpliwości co To jakościH o ile kweVWionowane maWeriałX nie YoVWaną prYeY PXkonawcę uVunięWe lub 
ulepVYone Y właVnej woli. OoVYWX WXcU ToTaWkowXcU baTań pokrXwa PXkonawca WXlko w prYXpaTku VWwierTYenia 
uVWerek; w prYeciwnXm prYXpaTku koVYWX We pokrXwa RamawiającX. 
 
6.4. ŁaTania i pomiary 

 PVYXVWkie baTania i pomiarX będą prYeprowaTYone YgoTnie Y wXmaganiami norm. P prYXpaTkuH gTX 
normX nie obejmują jakiegokolwiek baTania wXmaganego w SØPiORŁH VWoVować można wXWXcYne krajoweH albo 
inne proceTurXH YaakcepWowane prYeY ProjekWanWa. 
 PrYeT prYXVWąpieniem To pomiarów lub baTańH PXkonawca powiaTomi InżXniera o roTYajuH miejVcu 
i Werminie pomiaru lub baTania. Po wXkonaniu pomiaru lub baTaniaH PXkonawca prYeTVWawi na piśmie icU wXniki 
To akcepWacji InżXniera. 
 
6.5. RaporWy Y baTań 

 PXkonawca bęTYie prYekaYXwać InżXnierowi kopie raporWów Y wXnikami baTań jak najVYXbciejH nie 
później jeTnak niż w Werminie określonXm w programie Yapewnienia jakości. 
 PXniki baTań (kopie) będą prYekaYXwane InżXnierowi na formularYacU weTług ToVWarcYonego prYeY 
niego wYoru lub innXcUH prYeY niego YaaprobowanXcU. 
 
6.6. ŁaTania prowaTYone prYeY Inżyniera 

 InżXnier jeVW uprawnionX To TokonXwania konWroliH pobierania próbek i baTania maWeriałów w miejVcu 
icU wXWwarYaniaIpoYXVkiwaniaH a PXkonawca i proTucenW maWeriałów powinien uTYielić mu nieYbęTnej pomocX. 
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 InżXnierH Tokonując werXfikacji VXVWemu konWroli robóW prowaTYonego prYeY PXkonawcęH poprYeY 
mięTYX innXmi Vwoje baTaniaH bęTYie oceniać YgoTność maWeriałów i robóW Y wXmaganiami SØPiORŁ na 
poTVWawie wXników właVnXcU baTań konWrolnXcU jak i wXników baTań ToVWarcYonXcU prYeY PXkonawcę. 
 InżXnier powinien pobierać próbki maWeriałów i prowaTYić baTania nieYależnie oT PXkonawcXH na Vwój 
koVYW. Jeżeli wXniki WXcU baTań wXkażąH że raporWX PXkonawcX Vą niewiarXgoTneH Wo InżXnier oprYe Vię wXłącYnie 
na właVnXcU baTaniacU prYX ocenie YgoTności maWeriałów i robóW Y TokumenWacją projekWową i SØPiORŁ. Óoże 
również YlecićH Vam lub poprYeY PXkonawcęH prYeprowaTYenie powWórnXcU lub ToTaWkowXcU baTań 
nieYależnemu laboraWorium. P Wakim prYXpaTku całkowiWe koVYWX powWórnXcU lub ToTaWkowXcU baTań 
i pobierania próbek ponieVione YoVWaną prYeY PXkonawcę. 
 
6.7. CerWyfikaWy i Teklaracje 

 InżXnier może Topuścić To użXcia WXlko We maWeriałXH kWóre poViaTająJ 
1. CerWXfikaW na Ynak beYpiecYeńVWwa wXkaYującXH że Yapewniono YgoTność Y krXWeriami WecUnicYnXmi 

określonXmi na poTVWawie PolVkicU NormH aprobaW WecUnicYnXcU oraY właściwXcU prYepiVów i TokumenWów 
WecUnicYnXcUH 

2. Meklarację YgoTności lub cerWXfikaW YgoTności YJ 
- PolVką Normą lub 
- aprobaWą WecUnicYnąH w prYXpaTku wXrobówH Tla kWórXcU nie uVWanowiono PolVkiej NormXH jeżeli nie 

są objęWe cerWXfikacją określoną w pkW 1 
i kWóre Vpełniają wXmogi SØPiORŁ. 

 P prYXpaTku maWeriałówH Tla kWórXcU ww. TokumenWX Vą wXmagane prYeY SØPiORŁH każTa parWia 
ToVWarcYona To robóW bęTYie poViaTać We TokumenWXH określające w VpoVób jeTnoYnacYnX jej cecUX. 
 ProTukWX prYemXVłowe muVYą poViaTać ww. TokumenWX wXTane prYeY proTucenWaH a w raYie poWrYebX 
poparWe wXnikami baTań wXkonanXcU prYeY niego. Oopie wXników WXcU baTań będą ToVWarcYone prYeY 
PXkonawcę InżXnierowi. 
 Jakiekolwiek maWeriałXH kWóre nie Vpełniają WXcU wXmagań będą oTrYucone. 
 
6.8. MokumenWy buTowy 

(1) MYiennik buTowX 
 MYiennik buTowX jeVW wXmaganXm TokumenWem prawnXm obowiąYującXm Ramawiającego 
i PXkonawcę w okreVie oT prYekaYania PXkonawcX Werenu buTowX To końca okreVu gwarancXjnego. 
OTpowieTYialność Ya prowaTYenie TYiennika buTowX YgoTnie Y obowiąYującXmi prYepiVami VpocYXwa na 
PXkonawcX. 
 RapiVX w TYienniku buTowX będą TokonXwane na bieżąco i będą ToWXcYXć prYebiegu robóWH VWanu 
beYpiecYeńVWwa luTYi i mienia oraY WecUnicYnej i goVpoTarcYej VWronX buTowX. 
 OażTX YapiV w TYienniku buTowX bęTYie opaWrYonX TaWą jego TokonaniaH poTpiVem oVobXH kWóra 
Tokonała YapiVuH Y poTaniem jej imienia i naYwiVka oraY VWanowiVka Vłużbowego. RapiVX będą cYXWelneH Tokonane 
Wrwałą WecUnikąH w porYąTku cUronologicYnXmH beYpośreTnio jeTen poT TrugimH beY prYerw. 
 RałącYone To TYiennika buTowX proWokołX i inne TokumenWX będą oYnacYone kolejnXm numerem 
YałącYnika i opaWrYone TaWą i poTpiVem PXkonawcX i InżXniera. 
 Mo TYiennika buTowX należX wpiVXwać w VYcYególnościJ 
- TaWę prYekaYania PXkonawcX Werenu buTowXH 
- TaWę prYekaYania prYeY Ramawiającego TokumenWacji projekWowejH 
- TaWę uYgoTnienia prYeY InżXniera programu Yapewnienia jakości i Uarmonogramów robóWH 
- WerminX roYpocYęcia i YakońcYenia poVYcYególnXcU elemenWów robóWH 
- prYebieg robóWH WruTności i prYeVYkoTX w icU prowaTYeniuH okreVX i prYXcYXnX prYerw w roboWacUH 
- uwagi i polecenia InżXnieraH 
- TaWX YarYąTYenia wVWrYXmania robóWH Y poTaniem powoTuH 
- YgłoVYenia i TaWX oTbiorów robóW YanikającXcU i ulegającXcU YakrXciuH cYęściowXcU  i oVWaWecYnXcU oTbiorów 

robóWH 
- wXjaśnieniaH uwagi i propoYXcje PXkonawcXH 
- VWan pogoTX i WemperaWurę powieWrYa w okreVie wXkonXwania robóW poTlegającXcU ogranicYeniom lub 

wXmaganiom VYcYególnXm w YwiąYku Y warunkami klimaWXcYnXmiH 
- YgoTność rYecYXwiVWXcU warunków geoWecUnicYnXcU Y icU opiVem w TokumenWacji projekWowejH 
- Tane ToWXcYące cYXnności geoTeYXjnXcU (pomiarowXcU) TokonXwanXcU prYeT i w Wrakcie wXkonXwania robóWH 
- Tane ToWXcYące VpoVobu wXkonXwania YabeYpiecYenia robóWH 
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- Tane ToWXcYące jakości maWeriałówH pobierania próbek oraY wXniki prYeprowaTYonXcU baTań Y poTaniemH kWo 
je prYeprowaTYałH 

- wXniki prób poVYcYególnXcU elemenWów buTowli Y poTaniemH kWo je prYeprowaTYałH 
- inne iVWoWne informacje o prYebiegu robóW. 
 PropoYXcjeH uwagi i wXjaśnienia PXkonawcXH wpiVane To TYiennika buTowX będą prYeTłożone 
InżXnierowi To uVWoVunkowania Vię. 
 MecXYje InżXniera wpiVane To TYiennika buTowX PXkonawca poTpiVuje Y YaYnacYeniem icU prYXjęcia lub 
Yajęciem VWanowiVka. 
 PpiV projekWanWa To TYiennika buTowX obliguje InżXniera To uVWoVunkowania Vię. ProjekWanW nie jeVW 
jeTnak VWroną umowX i nie ma uprawnień To wXTawania poleceń PXkonawcX robóW. 

(2) OViążka obmiarów 

 OViążka obmiarów VWanowi TokumenW poYwalającX na roYlicYenie fakWXcYnego poVWępu każTego 
Y elemenWów robóW. ObmiarX wXkonanXcU robóW prYeprowaTYa Vię w VpoVób ciągłX w jeTnoVWkacU prYXjęWXcU 
w koVYWorXVie i wpiVuje To kViążki obmiarów. 

(3) MokumenWX laboraWorXjne 

 MYienniki laboraWorXjneH Teklaracje YgoTności lub cerWXfikaWX YgoTności maWeriałówH orYecYenia o jakości 
maWeriałówH recepWX robocYe i konWrolne wXniki baTań PXkonawcX będą gromaTYone w formie uYgoTnionej w 
programie Yapewnienia jakości. MokumenWX We VWanowią YałącYniki To oTbioru robóW. PinnX bXć uToVWępnione na 
każTe żXcYenie InżXniera. 

(4) PoYoVWałe TokumenWX buTowX 

 Mo TokumenWów buTowX YalicYa VięH oprócY wXmienionXcU w punkWacU (1) - (3) naVWępujące TokumenWXJ 
a) poYwolenie na realiYację YaTania buTowlanegoH 
b) proWokołX prYekaYania Werenu buTowXH 
c) umowX cXwilno-prawne Y oVobami WrYecimi i inne umowX cXwilno-prawneH 
T) proWokołX oTbioru robóWH 
e) proWokołX Y naraT i uVWaleńH 
f) koreVponTencję na buTowie. 

(5) PrYecUowXwanie TokumenWów buTowX 

 MokumenWX buTowX będą prYecUowXwane na Werenie buTowX w miejVcu oTpowieTnio YabeYpiecYonXm. 
 Raginięcie kWóregokolwiek Y TokumenWów buTowX VpowoTuje jego naWXcUmiaVWowe oTWworYenie 
w formie prYewiTYianej prawem. 
 PVYelkie TokumenWX buTowX będą YawVYe ToVWępne Tla InżXniera i prYeTVWawiane To wgląTu na 
żXcYenie Ramawiającego. 
 
7. OŁÓIAR ROŁÓT 

7.1. Ogólne YaVaTy obmiaru robóW 

 Obmiar robóW bęTYie określać fakWXcYnX YakreV wXkonXwanXcU robóW YgoTnie Y TokumenWacją 
projekWową i SØPiORŁH w jeTnoVWkacU uVWalonXcU w prYeTmiarYe. 
 Obmiaru robóW Tokonuje PXkonawca.  
UPAGAJ 
PrYXjęWa w prYeTmiarYe robóW oTległość WranVporWu maWeriałów Y roYbiórki na wXVXpiVko jeVW wielkością 
orienWacXjną i nie może VWanowić poTVWawX To uVWalenia prYeY PXkonawcę rYecYXwiVWej oTległości WranVporWu. 
PXkonawca robóW YobowiąYanX jeVW To ponieVienia koVYWów WranVporWu maWeriałów na uVWaloneH wXbrane 
VamoTYielnie prYeY Viebie wXVXpiVko i ponieVie wVYXVWkie koVYWX YwiąYane Y WranVporWem i prYXjęciem maWeriałów 
prYeY PXVXpiVko.       
 
7.2. RaVaTy określania ilości robóW i maWeriałów 

 Długości i oTległości pomięTYX wXVYcYególnionXmi punkWami VkrajnXmi będą obmierYone poYiomo 
wYTłuż linii oViowej. 
 Jeśli SØPiORŁ właściwe Tla TanXcU robóW nie wXmagają Wego inacYejH objęWości będą wXlicYone w m3 jako 
długość pomnożona prYeY śreTni prYekrój. 
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 IlościH kWóre mają bXć obmierYone wagowoH będą ważone w WonacU lub kilogramacU YgoTnie 
Y wXmaganiami SØPiORŁ. 
 
7.3. UrYąTYenia i VprYęW pomiarowy 

 PVYXVWkie urYąTYenia i VprYęW pomiarowXH VWoVowanX w cYaVie obmiaru robóW będą YaakcepWowane prYeY 
InżXniera. 
 UrYąTYenia i VprYęW pomiarowX YoVWaną ToVWarcYone prYeY PXkonawcę. Jeżeli urYąTYenia We lub VprYęW 
wXmagają baTań aWeVWującXcU Wo PXkonawca bęTYie poViaTać ważne świaTecWwa legaliYacji. 
 PVYXVWkie urYąTYenia pomiarowe będą prYeY PXkonawcę uWrYXmXwane w TobrXm VWanieH w całXm 
okreVie Wrwania robóW. 
 
7.4. CYaV prYeprowaTYenia obmiaru 

 ObmiarX będą prYeprowaTYone prYeT cYęściowXm lub oVWaWecYnXm oTbiorem oTcinków robóWH a Wakże w 
prYXpaTku wXVWępowania TłużVYej prYerwX w roboWacU. 
 Obmiar robóW YanikającXcU prYeprowaTYa Vię w cYaVie icU wXkonXwania. 
 Obmiar robóW poTlegającXcU YakrXciu prYeprowaTYa Vię prYeT icU YakrXciem. 
 RoboWX pomiarowe To obmiaru oraY nieoTYowne oblicYenia będą wXkonane w VpoVób YroYumiałX 
i jeTnoYnacYnX. 
 PXmiarX VkomplikowanXcU powierYcUni lub objęWości będą uYupełnione oTpowieTnimi VYkicami 
umieVYcYonXmi na karcie kViążki obmiarów. P raYie braku miejVca VYkice mogą bXć TołącYone w formie 
oTTYielnego YałącYnika To kViążki obmiarówH kWórego wYór YoVWanie uYgoTnionX Y InżXnierem. 
 
8. OMŁIÓR ROŁÓT 

8.1. RoTYaje oTbiorów robóW 

 P Yależności oT uVWaleń oTpowieTnicU SØPiORŁH roboWX poTlegają naVWępującXm eWapom oTbioruJ 
a) OTbiorowi robóW YanikającXcU i ulegającXcU YakrXciuH 
b) OTbiorowi cYęściowemuH 
c) OTbiorowi oVWaWecYnemuH 
T) OTbiorowi pogwarancXjnemu. 

 
8.2. OTbiór robóW YanikającycU i ulegającycU Yakryciu 

 OTbiór robóW YanikającXcU i ulegającXcU YakrXciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wXkonXwanXcU 
robóWH kWóre w TalVYXm proceVie realiYacji ulegną YakrXciu. 
 OTbiór robóW YanikającXcU i ulegającXcU YakrXciu bęTYie TokonanX w cYaVie umożliwiającXm wXkonanie 
ewenWualnXcU korekW i poprawek beY Uamowania ogólnego poVWępu robóW. 
 OTbioru robóW Tokonuje InżXnier. 
 GoWowość Tanej cYęści robóW To oTbioru YgłaVYa PXkonawca wpiVem To TYiennika buTowX 
i jeTnocYeVnXm powiaTomieniem InżXniera. OTbiór bęTYie prYeprowaTYonX nieYwłocYnieH nie później jeTnak niż 
w ciągu 3 Tni oT TaWX YgłoVYenia wpiVem To TYiennika buTowX i powiaTomienia o WXm fakcie InżXniera. 
 Jakość i ilość robóW ulegającXcU YakrXciu ocenia InżXnier na poTVWawie TokumenWów YawierającXcU 
kompleW wXników baTań laboraWorXjnXcU i w oparciu o prYeprowaTYone pomiarXH w konfronWacji Y TokumenWacją 
projekWowąH SØPiORŁ i uprYeTnimi uVWaleniami. 
 
8.3. OTbiór cYęściowy 

 OTbiór  cYęściowX polega na ocenie ilości i jakości wXkonanXcU cYęści robóW. OTbioru cYęściowego robóW 
Tokonuje Vię wg YaVaT jak prYX oTbiorYe oVWaWecYnXm robóW. OTbioru robóW Tokonuje InżXnier. 
 
8.4. OTbiór oVWaWecYny robóW 

8.4.1. RaVaTy oTbioru oVWaWecYnego robóW 

 OTbiór oVWaWecYnX polega na finalnej ocenie rYecYXwiVWego wXkonania robóW w oTnieVieniu To icU ilościH 
jakości i warWości. 
 CałkowiWe YakońcYenie robóW oraY goWowość To oTbioru oVWaWecYnego bęTYie VWwierTYona prYeY 
PXkonawcę wpiVem To TYiennika buTowX Y beYYwłocYnXm powiaTomieniem na piśmie o WXm fakcie InżXniera. 
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 OTbiór oVWaWecYnX robóW naVWąpi w Werminie uVWalonXm w TokumenWacU umowXH licYąc oT Tnia 
poWwierTYenia prYeY InżXniera YakońcYenia robóW i prYXjęcia TokumenWówH o kWórXcU mowa w punkcie 8.4.2. 
 OTbioru oVWaWecYnego robóW Tokona komiVja wXYnacYona prYeY Ramawiającego w obecności InżXniera 
i PXkonawcX. OomiVja oTbierająca roboWX Tokona icU ocenX jakościowej na poTVWawie prYeTłożonXcU 
TokumenWówH wXników baTań i pomiarówH ocenie wiYualnej oraY YgoTności wXkonania robóW Y TokumenWacją 
projekWową i SØPiORŁ. 
 P Woku oTbioru oVWaWecYnego robóW komiVja YapoYna Vię Y realiYacją uVWaleń prYXjęWXcU w Wrakcie 
oTbiorów robóW YanikającXcU i ulegającXcU YakrXciuH YwłaVYcYa w YakreVie wXkonania robóW uYupełniającXcU 
i robóW poprawkowXcU. 
 P prYXpaTkacU niewXkonania wXYnacYonXcU robóW poprawkowXcU lub robóW uYupełniającXcU 
w warVWwie ścieralnej lub roboWacU wXkońcYeniowXcUH komiVja prYerwie Vwoje cYXnności i uVWali nowX Wermin 
oTbioru oVWaWecYnego. 
 P prYXpaTku VWwierTYenia prYeY komiVjęH że jakość wXkonXwanXcU robóW w poVYcYególnXcU 
aVorWXmenWacU nieYnacYnie oTbiega oT wXmaganej TokumenWacją projekWową i SØPiORŁ Y uwYglęTnieniem 
Wolerancji i nie ma więkVYego wpłXwu na cecUX ekVploaWacXjne obiekWu i beYpiecYeńVWwo rucUuH komiVja Tokona 
poWrąceńH oceniając pomniejVYoną warWość wXkonXwanXcU robóW w VWoVunku To wXmagań prYXjęWXcU 
w TokumenWacU umowX. 
 
8.4.2. MokumenWy To oTbioru oVWaWecYnego 

 PoTVWawowXm TokumenWem To Tokonania oTbioru oVWaWecYnego robóW jeVW proWokół oTbioru 
oVWaWecYnego robóW VporYąTYonX wg wYoru uVWalonego prYeY Ramawiającego. 
 Mo oTbioru oVWaWecYnego PXkonawca jeVW YobowiąYanX prYXgoWować naVWępujące TokumenWXJ 
1. MokumenWację projekWową poTVWawową Y nanieVionXmi Ymianami oraY ToTaWkowąH jeśli YoVWała VporYąTYona 

w Wrakcie realiYacji umowXH 
2. RecepWX i uVWalenia WecUnologicYneH 
3. MYienniki buTowX i kViążki obmiarów (orXginałX)H 
4. PXniki pomiarów konWrolnXcU oraY baTań i oYnacYeń laboraWorXjnXcUH YgoTne Y SØPiORŁ i ew. PRJH 
5. Meklaracje YgoTności lub cerWXfikaWX YgoTności wbuTowanXcU maWeriałów YgoTnie Y SØPiORŁ i ew. PRJH 
6. Opinię WecUnologicYną VporYąTYoną na poTVWawie wVYXVWkicU wXników baTań i pomiarów YałącYonXcU To 

TokumenWów oTbioruH wXkonanXcU YgoTnie Y SØPiORŁ i PRJH 
7. RXVunki (TokumenWacje) na wXkonanie robóW WowarYXVYącXcU (np. na prYełożenie linii WelefonicYnejH 

energeWXcYnejH gaYowejH oświeWlenia iWp.) oraY proWokołX oTbioru i prYekaYania WXcU robóW właścicielom 
urYąTYeńH 

8. GeoTeYXjną inwenWarXYację powXkonawcYą robóW i Vieci uYbrojenia WerenuH 
9. Oopię mapX YaVaTnicYej powVWałej w wXniku geoTeYXjnej inwenWarXYacji powXkonawcYej Y prYeYnacYeniem 

To Yłożenia we właściwXm OśroTku GeoTeYXjnXm. 
 P prYXpaTkuH gTX wg komiVjiH roboWX poT wYglęTem prYXgoWowania TokumenWacXjnego nie będą goWowe 
To oTbioru oVWaWecYnegoH komiVja w poroYumieniu Y PXkonawcą wXYnacYX ponownX Wermin oTbioru 
oVWaWecYnego robóW. 
 PVYXVWkie YarYąTYone prYeY komiVję roboWX poprawkowe lub uYupełniające będą YeVWawione wg wYoru 
uVWalonego prYeY Ramawiającego. 
 Øermin wXkonania robóW poprawkowXcU i robóW uYupełniającXcU wXYnacYX komiVja. 
 
8.5. OTbiór pogwarancyjny 

 OTbiór pogwarancXjnX polega na ocenie wXkonanXcU robóW YwiąYanXcU Y uVunięciem waT VWwierTYonXcU 
prYX oTbiorYe oVWaWecYnXm i YaiVWniałXcU w okreVie gwarancXjnXm. 
 OTbiór pogwarancXjnX bęTYie TokonanX na poTVWawie ocenX wiYualnej obiekWu Y uwYglęTnieniem YaVaT 
opiVanXcU w punkcie 8.4 „OTbiór oVWaWecYnX robóW”. 
 
9. POMSTPA PŁATNOŚCI 

9.1. UVWalenia ogólne 

 PoTVWawą płaWności jeVW cena jeTnoVWkowa Vkalkulowana prYeY PXkonawcę Ya wXkonanie robóW.. 
 Mla poYXcji koVYWorXVowXcU wXcenionXcU rXcYałWowo poTVWawą płaWności jeVW warWość (kwoWa) poTana 
prYeY PXkonawcę w Tanej poYXcji koVYWorXVu. 
 Cena jeTnoVWkowa poYXcji koVYWorXVowej bęTYie uwYglęTniać wVYXVWkie cYXnnościH wXmagania i baTania 
VkłaTające Vię na jej wXkonanieH określone Tla Wej roboWX w SØPiORŁ i w TokumenWacji projekWowej. 
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 Cena jeTnoVWkowa robóW bęTYie obejmowaćJ 
- robociYnę beYpośreTnią wraY Y WowarYXVYącXmi koVYWamiH 
- warWość YużXWXcU maWeriałów wraY Y koVYWami YakupuH magaYXnowaniaH ewenWualnXcU ubXWków i WranVporWu 

na Weren buTowXH 
- warWość pracX VprYęWu wraY Y WowarYXVYącXmi koVYWamiH 
- koVYWX pośreTnieH YXVk kalkulacXjnX i rXYXkoH 
- poTaWki oblicYone YgoTnie Y obowiąYującXmi prYepiVami. 
 Mo cen jeTnoVWkowXcU nie należX wlicYać poTaWku VAØ. 
 
9.2. Parunki umowy i wymagania ogólne 

 OoVYW ToVWoVowania Vię To wXmagań warunków umowX i wXmagań ogólnXcU YawarWXcU w MÓ-00.00.00 
obejmuje wVYXVWkie warunki określone w ww. TokumenWacUH a nie wXVYcYególnione w koVYWorXVie. 
 
9.3. ObjaYTyH prYejaYTy i organiYacja rucUu 

 OoVYW  wXbuTowania objaYTówIprYejaYTów i organiYacji rucUu obejmujeJ 
(a) opracowanie oraY uYgoTnienie Y InżXnierem projekWu organiYacji rucUu na cYaV Wrwania buTowX i jego 

YaWwierTYenie prYeY właściwX organH wraY Y ToVWarcYeniem kopii projekWu InżXnierowi i wprowaTYaniem 
TalVYXcU Ymian i uYgoTnień wXnikającXcU Y poVWępu robóWH 

(b) uVWawienie WXmcYaVowego oYnakowania i oświeWlenia YgoTnie Y wXmaganiami beYpiecYeńVWwa rucUuH 
(c) opłaWXITYierżawX WerenuH 
(T) prYXgoWowanie WerenuH 
(e) konVWrukcję WXmcYaVowej nawierYcUniH rampH cUoTnikówH krawężnikówH barierH oYnakowań i TrenażuH 
(f) WXmcYaVową prYebuTowę urYąTYeń obcXcU. 
 OoVYW uWrYXmania objaYTówIprYejaYTów i organiYacji rucUu obejmujeJ 
(a) ocYXVYcYanieH prYeVWawienieH prYXkrXcie i uVunięcie WXmcYaVowXcU oYnakowań pionowXcUH poYiomXcUH barier i 

świaWełH 
(b) uWrYXmanie płXnności rucUu publicYnego. 
 OoVYW likwiTacji objaYTówIprYejaYTów i organiYacji rucUu obejmujeJ 
(a) uVunięcie wbuTowanXcU maWeriałów i oYnakowaniaH 
(b) ToprowaTYenie Werenu To VWanu pierwoWnego. 

10. PRRNPISY RPIĄRANN 

1. UVWawa Y Tnia 7 lipca 1994 r. - Prawo buTowlane (MY. U. Nr 89H poY. 414 Y późniejVYXmi Ymianami)H 
2. RarYąTYenie ÓiniVWra InfraVWrukWurX Y Tnia 19 liVWopaTa 2001 r. w Vprawie TYiennika buTowXH monWażu 

i roYbiórki oraY WablicX informacXjnej (MY. U. Nr 138H poY. 1555)H 
3. UVWawa Y Tnia 21 marca 1985 r. o TrogacU publicYnXcU (MY. U. Nr 14H poY. 60 Y późniejVYXmi Ymianami). 
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STPiORŁ M-01.01.01 OMTPORRNNIN  TRASY I  PUNOTÓP  PYSOOOŚCIOPYCH 

1. PSTĘP 

1.1.PrYeTmioW STPiORŁ 

 PrYeTmioWem niniejVYej SpecXfikacji ØecUnicYnej PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU (SØPiORŁ) Vą 
wXmagania ToWXcYące wXkonania i oTbioru robóW YwiąYanXcU Y oTWworYeniem WraVX Trogowej i jej punkWów 
wXVokościowXcU w ramacU YaTania pn. „Rozbiórka moVWu i buTowa przepuVWu w ciągu ulicy BorowiańVkiej 
w RębowicacU”. 
 
1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

 NiniejVYa VpecXfikacja WecUnicYna (SØPiORŁ) VWanowi TokumenW konWrakWowX prYX realiYacji robóW 
wXmienionXcU w pkW 1.1. 
 
1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

 UVWalenia YawarWe w niniejVYej VpecXfikacji ToWXcYą YaVaT prowaTYenia robóW YwiąYanXcU Y wVYXVWkimi 
cYXnnościami umożliwiającXmi i mającXmi na celu oTWworYenie w Werenie prYebiegu WraVX TrogowejH elemenWów Y 
nią YwiąYanXcU oraY wXWXcYeniem obiekWów inżXnierVkicU (prYepuVWów). 

1.3.1. OTWworYenie WraVy i punkWów wyVokościowycU 

 P YakreV robóW pomiarowXcUH YwiąYanXcU Y oTWworYeniem WraVX i punkWów wXVokościowXcU wcUoTYąJ 
a) VprawTYenie wXYnacYenia VXWuacXjnego i wXVokościowego punkWów głównXcU oVi WraVX i punkWów 

wXVokościowXcUH 
b) uYupełnienie oVi WraVX ToTaWkowXmi punkWami (wXYnacYenie oVi)H 
c) wXYnacYenie ToTaWkowXcU punkWów wXVokościowXcU (reperów robocYXcU)H 
T) wXYnacYenie prYekrojów poprYecYnXcUH 
e) YaVWabiliYowanie punkWów w VpoVób WrwałXH ocUrona icU prYeT YniVYcYeniem oraY oYnakowanie w VpoVób 

ułaWwiającX oTVYukanie i ewenWualne oTWworYenieH 
f) prowaTYenie bieżącej obVługi geoTeYXjnej buTowX prYeY całX okreV jej Wrwania. 
 
1.3.2. Pykonanie inwenWaryYacji powykonawcYej 

 Po YakońcYeniu robóW wXkonać należX inwenWarXYację powXkonawcYąH obejmującą VporYąTYenie mapXH 
kWóra YoVWanie Yłożona we właściwXm PowiaWowXm OśroTku GeoTeYXjnXm.   
 
1.4. Określenia poTVWawowe 

1.4.1. PunkWX główne WraVX - punkWX Yałamania oVi WraVXH punkWX kierunkowe oraY pocYąWkowX i końcowX punkW 
WraVX. 

1.4.2. PoYoVWałe określenia poTVWawowe Vą YgoTne Y obowiąYującXmiH oTpowieTnimi polVkimi normami 
i Y  Tefinicjami poTanXmi w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania ToWycYące robóW 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 1.5. 

2. ÓATNRIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania ToWycYące maWeriałów 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące maWeriałówH icU poYXVkiwania i VkłaTowania poTano w SØPiORŁ MÓ-
00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 2. 
 
2.2. RoTYaje maWeriałów 

 Mo uWrwalenia punkWów głównXcU WraVX można VWoVować pale Trewniane Y gwoźTYiem lub pręWem 
VWalowXmH Vłupki beWonowe albo rurX meWalowe o Tługości około 0H50 meWra. 
 Pale Trewniane umieVYcYone poYa granicą robóW YiemnXcUH w VąVieTYWwie punkWów Yałamania WraVXH 
powinnX mieć śreTnicę oT  0H15 To 0H20 m  i Tługość oT 1H5 To 1H7 m. 
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 Mo VWabiliYacji poYoVWałXcU punkWów można VWoVować paliki Trewniane śreTnicX oT 0H05 To 0H08 m 
i Tługości około 0H30 mH a Tla punkWów uWrwalanXcU w iVWniejącej nawierYcUni bolce VWalowe śreTnicX 5 mm 
i Tługości oT  0H04 To 0H05 m. 
 „ŚwiaTki” powinnX mieć Tługość około 0H50 m i prYekrój proVWokąWnX. 
 
3. SPRRĘT 

3.1. Ogólne wymagania ToWycYące VprYęWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące VprYęWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 3. 

3.2. SprYęW pomiarowy 

 Mo oTWworYenia VXWuacXjnego WraVX i punkWów wXVokościowXcU można VWoVować naVWępującX VprYęWJ 
- WeoToliWX lub WacUimeWrXH 
- niwelaWorXH 
- TalmierYeH 
- WXcYkiH 
- łaWXH 
- WaśmX VWaloweH VYpilki. 
 SprYęW VWoVowanX To oTWworYenia WraVX Trogowej i jej punkWów wXVokościowXcU powinien gwaranWować 
uYXVkanie wXmaganej TokłaTności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania ToWycYące WranVporWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące WranVporWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 4. 
4.2. TranVporW VprYęWu i maWeriałów 

 SprYęW i maWeriałX To oTWworYenia WraVX można prYewoYić TowolnXmi śroTkami WranVporWu w VpoVób 
YabeYpiecYającX je prYeT uVYkoTYeniem. 
 
5. PYOONANIN ROŁÓT 

5.1. Ogólne YaVaTy wykonania robóW 

 Ogólne YaVaTX wXkonania robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 5. 

5.2. RaVaTy wykonywania prac pomiarowycU 

 Prace pomiarowe powinnX bXć wXkonane YgoTnie Y obowiąYującXmi InVWrukcjami GUGiO (oT 1 To 7). 
 PrYeT prYXVWąpieniem To robóW PXkonawca powinien prYejąć oT Ramawiającego Tane Yawierające 
lokaliYację i wVpółrYęTne punkWów głównXcU WraVX oraY reperów. 
 P oparciu o maWeriałX ToVWarcYone prYeY RamawiającegoH PXkonawca powinien prYeprowaTYić 
oblicYenia i pomiarX geoTeYXjne nieYbęTne To VYcYegółowego wXWXcYenia robóW. 
 Prace pomiarowe powinnX bXć wXkonane prYeY oVobX poViaTające oTpowieTnie kwalifikacje 
i uprawnienia. 
 PXkonawca powinien naWXcUmiaVW poinformować InżXniera o wVYelkicU błęTacU wXkrXWXcU 
w wXWXcYeniu punkWów głównXcU WraVX i (lub) reperów robocYXcU. ŁłęTX We powinnX bXć uVunięWe na koVYW 
Ramawiającego. 
 PXkonawca powinien VprawTYić cYX rYęTne Werenu określone w TokumenWacji projekWowej Vą YgoTne 
Y  rYecYXwiVWXmi rYęTnXmi Werenu. Jeżeli PXkonawca VWwierTYiH że rYecYXwiVWe rYęTne Werenu iVWoWnie różnią Vię oT 
rYęTnXcU określonXcU w TokumenWacji projekWowejH Wo powinien powiaTomić o WXm InżXniera. UkVYWałWowanie 
Werenu w Wakim rejonie nie powinno bXć Ymieniane prYeT poTjęciem oTpowieTniej TecXYji prYeY InżXniera. 
PVYXVWkie roboWX ToTaWkoweH wXnikające Y różnic rYęTnXcU Werenu poTanXcU w TokumenWacji projekWowej i 
rYęTnXcU rYecYXwiVWXcUH akcepWowane prYeY InżXnieraH YoVWaną wXkonane na koVYW Ramawiającego. RaniecUanie 
powiaTomienia InżXniera oYnacYaH że roboWX ToTaWkowe w Wakim prYXpaTku obciążą PXkonawcę. 
 PVYXVWkie roboWXH kWóre baYują na pomiaracU PXkonawcXH nie mogą bXć roYpocYęWe prYeT 
YaakcepWowaniem wXników pomiarów prYeY InżXniera. 
 PunkWX wierYcUołkoweH punkWX główne WraVX i punkWX pośreTnie oVi WraVX muVYą bXć YaopaWrYone 
w  oYnacYenia określające w VpoVób wXraźnX i jeTnoYnacYnX cUarakWerXVWXkę i położenie WXcU punkWów. Forma 
i wYór WXcU oYnacYeń powinnX bXć YaakcepWowane prYeY InżXniera. 
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 PXkonawca jeVW oTpowieTYialnX Ya ocUronę wVYXVWkicU punkWów pomiarowXcU i icU oYnacYeń w cYaVie 
Wrwania robóW. Jeżeli Ynaki pomiarowe prYekaYane prYeY Ramawiającego YoVWaną YniVYcYone prYeY PXkonawcę 
świaTomie lub wVkuWek YanieTbaniaH a icU oTWworYenie jeVW koniecYne To TalVYego prowaTYenia robóWH Wo YoVWaną 
one oTWworYone na koVYW PXkonawcX. 
 PVYXVWkie poYoVWałe prace pomiarowe koniecYne Tla prawiTłowej realiYacji robóW należą To obowiąYków 
PXkonawcX. 
 
5.3. SprawTYenie wyYnacYenia punkWów głównycU oVi WraVy i punkWów wyVokościowycU 

 PunkWX wierYcUołkowe WraVX i inne punkWX główne powinnX bXć YaVWabiliYowane w VpoVób WrwałXH prYX 
użXciu pali TrewnianXcU lub Vłupków beWonowXcUH a Wakże TowiąYane To punkWów pomocnicYXcUH położonXcU 
poYa granicą robóW YiemnXcU. ÓakVXmalna oTległość pomięTYX punkWami głównXmi na oTcinkacU proVWXcU nie 
może prYekracYać  500 m. 
 ÓakVXmalna oTległość mięTYX reperami robocYXmi wYTłuż WraVX Trogowej w Werenie płaVkim powinna 
wXnoVić około 500 meWrówH naWomiaVW w Werenie faliVWXm i górVkim powinna bXć oTpowieTnio YmniejVYonaH 
Yależnie oT jego konfiguracji. 
 ReperX robocYe należX Yałożyć poYa granicami robóW YwiąYanXcU Y wXkonaniem WraVX Trogowej 
i obiekWów WowarYXVYącXcU. Jako reperX robocYe można wXkorYXVWać punkWX VWałe na VWabilnXcUH iVWniejącXcU 
buTowlacU wYTłuż WraVX Trogowej. O ile brak WakicU punkWówH reperX robocYe należX Yałożyć w poVWaci Vłupków 
beWonowXcU lub grubXcU kVYWałWowników VWalowXcUH oVaTYonXcU w gruncie w VpoVób wXklucYającX oViaTanieH 
YaakcepWowanX prYeY InżXniera. 
 RYęTne reperów robocYXcU należX określać Y Waką TokłaTnościąH abX śreTni błąT niwelacji po 
wXrównaniu bXł mniejVYX oT 4 mmIkmH VWoVując niwelację poTwójną w nawiąYaniu To reperów pańVWwowXcU. 
 ReperX robocYe powinnX bXć wXpoVażone w ToTaWkowe oYnacYeniaH Yawierające wXraźne 
i jeTnoYnacYne określenie naYwX reperu i jego rYęTnej. 
 
5.4. OTWworYenie oVi WraVy 

 ØXcYenie  oVi  WraVX  należX  wXkonać w  oparciu  o  TokumenWację projekWową oraY  inne  Tane  geoTeYXjne  
prYekaYane prYeY RamawiającegoH prYX wXkorYXVWaniu Vieci poligoniYacji pańVWwowej albo innej oVnowX 
geoTeYXjnejH określonej w TokumenWacji projekWowej. 
 Oś WraVX powinna bXć wXYnacYona w punkWacU głównXcU i w punkWacU pośreTnicU w oTległości Yależnej 
oT cUarakWerXVWXki Werenu i ukVYWałWowania WraVXH lecY nie rYaTYiej niż co 50 meWrów. 
 MopuVYcYalne oTcUXlenie VXWuacXjne wXWXcYonej oVi WraVX w VWoVunku To TokumenWacji projekWowej nie 
może bXć więkVYe niż 5 cm. RYęTne niweleWX punkWów oVi WraVX należX wXYnacYXć Y TokłaTnością To 1 cm 
w VWoVunku To rYęTnXcU niweleWX określonXcU w TokumenWacji projekWowej. 
 Mo uWrwalenia oVi WraVX w Werenie należX użyć maWeriałów wXmienionXcU w pkW 2.2. 
 UVunięcie pali Y oVi WraVX jeVW TopuVYcYalne WXlko wówcYaVH gTX PXkonawca robóW YaVWąpi je 
oTpowieTnimi palami po obu VWronacU oViH umieVYcYonXcU poYa granicą robóW. 
 
5.5. PyYnacYenie prYekrojów poprYecYnycU 

 PXYnacYenie prYekrojów poprYecYnXcU obejmuje wXYnacYenie krawęTYi naVXpów i wXkopów na 
powierYcUni Werenu (określenie granicX robóW)H YgoTnie Y TokumenWacją projekWową oraY w miejVcacU 
wXmagającXcU uYupełnienia Tla poprawnego prYeprowaTYenia robóW i w miejVcacU YaakcepWowanXcU prYeY 
InżXniera. 
 Mo wXYnacYania krawęTYi naVXpów i wXkopów należX VWoVować TobrYe wiTocYne paliki lub wiecUX. 
PiecUX należX VWoVować w prYXpaTku naVXpów o wXVokości prYekracYającej 1 meWr oraY wXkopów głębVYXcU niż 1 
meWr. OTległość mięTYX palikami lub wiecUami należX ToVWoVować To ukVYWałWowania Werenu oraY geomeWrii WraVX 
Trogowej. OTległość Wa co najmniej powinna oTpowiaTać oTVWępowi kolejnXcU prYekrojów poprYecYnXcU. 
 Profilowanie prYekrojów poprYecYnXcU muVi umożliwiać wXkonanie naVXpów i wXkopów o kVYWałcie 
YgoTnXm Y TokumenWacją projekWową. 
 
5.6. Pykonanie inwenWaryYacji powykonawcYej 

 InwenWarXYacja powXkonawcYa powinna obejmować Vwoim YakreVem Weren objęWX inweVWXcją oraY 
w raYie koniecYności Weren prYXległX w nieYbęTnXm YakreVie. 
 Na poTVWawie inwenWarXYacji opracować należX mapę geoTeYXjnąH opracowaną w VpoVób umożliwiającX 
złożenie w oTpowieTnim PowiaWowXm OśroTku GeoTeYXjnXm. 
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6. OONTROLA JAOOŚCI ROŁÓT 

6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 

 Ogólne YaVaTX konWroli jakości robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 6. 

6.2. OonWrola jakości prac pomiarowycU 

 OonWrolę jakości prac pomiarowXcU YwiąYanXcU Y oTWworYeniem WraVX i punkWów wXVokościowXcU należX 
prowaTYić weTług ogólnXcU YaVaT określonXcU w inVWrukcjacU i wXWXcYnXcU GUGiO (1H2H3H4H5H6H7) YgoTnie Y 
wXmaganiami poTanXmi w pkW 5.4. 
 
7. OŁÓIAR ROŁÓT 

7.1. Ogólne YaVaTy obmiaru robóW 

 Ogólne YaVaTX obmiaru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 7. 

7.2. JeTnoVWka obmiarowa 

 JeTnoVWką obmiarową jeVWJ  
- 1 km (kilomeWr) – oTWworYonej WraVX w Werenie obejmującej wXkonanie wVYXVWkicU cYXnności nieYbęTnXcU Tla 
Yapewnienia obVługi geoTeYXjnej buTowX. 
 
8. OMŁIÓR ROŁÓT 

8.1. Ogólne YaVaTy oTbioru robóW 

 Ogólne YaVaTX oTbioru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 8. 

8.2. SpoVób oTbioru robóW 

 OTbiór robóW YwiąYanXcU Y oTWworYeniem WraVX w Werenie naVWępuje na poTVWawie VYkiców i TYienników 
pomiarów geoTeYXjnXcU lub proWokołu Y konWroli geoTeYXjnejH kWóre PXkonawca prYeTkłaTa InżXnierowi. 
 
9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne uVWalenia ToWycYące poTVWawy płaWności 

 Ogólne uVWalenia ToWXcYące poTVWawX płaWności poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” 
pkW 9. 
 
9.2. Cena jeTnoVWki obmiarowej 

 Cena  wXkonania robóW obejmujeJ 
- VprawTYenie wXYnacYenia punkWów głównXcU oVi WraVX i punkWów wXVokościowXcUH 
- uYupełnienie oVi WraVX ToTaWkowXmi punkWamiH 
- wXYnacYenie ToTaWkowXcU punkWów wXVokościowXcUH 
- wXYnacYenie prYekrojów poprYecYnXcU Y ewenWualnXm wXWXcYeniem ToTaWkowXcU prYekrojówH 
- YaVWabiliYowanie punkWów w VpoVób WrwałXH ocUrona icU prYeT YniVYcYeniem i oYnakowanie ułaWwiające 

oTVYukanie i ewenWualne oTWworYenieH 
- wXkonanie inwenWarXYacji powXkonawcYej. 
  
10. PRRNPISY RPIĄRANN 

1. InVWrukcja WecUnicYna 0-1. Ogólne YaVaTX wXkonXwania prac geoTeYXjnXcUH 
2. InVWrukcja WecUnicYna G-3. GeoTeYXjna obVługa inweVWXcjiH GłównX UrYąT GeoTeYji i OarWografiiH ParVYawa 

1979H 
3. InVWrukcja WecUnicYna G-1. GeoTeYXjna oVnowa poYiomaH GUGiO 1978H 
4. InVWrukcja WecUnicYna G-2. PXVokościowa oVnowa geoTeYXjnaH GUGiO 1983H 
5. InVWrukcja WecUnicYna G-4. PomiarX VXWuacXjne i wXVokościoweH GUGiO 1979H 
6. PXWXcYne WecUnicYne G-3.2. PomiarX realiYacXjneH GUGiO 1983H 
7. PXWXcYne WecUnicYne G-3.1. OVnowX realiYacXjneH GUGiO 1983H 
8. UVWawa Y Tnia 17 maja 1989r. prawo geoTeYXjne i  karWograficYne (WekVW jeTnoliWX MY.U. nr 240 Y 2005r. poY. 

2027)H 
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9. RoYporYąTYenie ÓiniVWra GoVpoTarki PrYeVWrYennej i ŁuTownicWwa Y Tnia 21 luWego 19995r. w Vprawie roTYaju 
i YakreVu opracowań geoTeYXjno-karWograficYnXcU oraY cYXnności geoTeYXjnXcU obowiąYującXcU 
w buTownicWwie (MY.U. Y Tnia 13 marca 1995r. nr 25 poY. 133).    
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STPiORŁ M-01.02.01 USUNIĘCIN MRRNP I ORRAOÓP 

1. PSTĘP 

1.1.PrYeTmioW STPiORŁ 

 PrYeTmioWem niniejVYej SpecXfikacji ØecUnicYnej PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU (SØPiORŁ) Vą 
wXmagania ToWXcYące wXkonania i oTbioru robóW YwiąYanXcU Y uVunięciem TrYew i krYaków w ramacU YaTania 
pn. „Rozbiórka moVWu i buTowa przepuVWu w ciągu ulicy BorowiańVkiej w RębowicacU”. 
 
1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

 NiniejVYa VpecXfikacja WecUnicYna (SØPiORŁ) VWanowi TokumenW konWrakWowX prYX realiYacji robóW 
wXmienionXcU w pkW 1.1. 
 
1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

 UVWalenia YawarWe w niniejVYej VpecXfikacji ToWXcYą YaVaT prowaTYenia robóW YwiąYanXcU Y uVunięciem 
TrYewH wXkonXwanXcU w ramacU robóW prYXgoWowawcYXcU oraY YabeYpiecYenie iVWniejącXcU TrYew na cYaV 
prowaTYenia robóW. 
 
1.4. Określenia poTVWawowe 

 SWoVowane określenia poTVWawowe Vą YgoTne Y obowiąYującXmiH oTpowieTnimi polVkimi normami oraY Y 
Tefinicjami poTanXmi w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania ToWycYące robóW 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 1.5. 

2. ÓATNRIAŁY 

 Nie wXVWępują. 

3. SPRRĘT 

3.1. Ogólne wymagania ToWycYące VprYęWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące VprYęWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 3. 

3.2. SprYęW To uVuwania TrYew i krYaków 

 Mo wXkonXwania robóW YwiąYanXcU Y uVunięciem TrYew i krYaków można VWoVowaćJ 
- piłX mecUanicYneH 
- Vpecjalne maVYXnX prYeYnacYone To karcYowania pni oraY icU uVunięcia Y paVa TrogowegoH 
- VpXcUarkiH 
- koparki lub ciągniki Ye VpecjalnXm oVprYęWem To prowaTYenia prac YwiąYanXcU Y wXrębem TrYewH 

lub innX VpecjaliVWXcYnX VprYęW YaakcepWowanX prYeY InżXniera. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania ToWycYące WranVporWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące WranVporWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 4. 
 
4.2. TranVporW maWeriału TrYewnego 

 ÓaWeriał TrYewnX Y wXkonanej wXcinki można prYewoYić TowolnXmi śroTkami WranVporWu w VpoVób 
gwaranWującX icU oTpowieTnie YabeYpiecYenie na cYaV WranVporWu.  
  
5. PYOONANIN ROŁÓT 

5.1. Ogólne YaVaTy wykonania robóW 

 SpoVób YagoVpoTarowania maWeriału Y wXcinki należX uYgoTnić Y InweVWorem. 
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5.2. RaVaTy ocYyVYcYania Werenu Y TrYew i krYaków 

 RoboWX YwiąYane Y uVunięciem TrYew i krYaków obejmują wXcięcie i wXkarcYowanie TrYew i krYakówH 
wXwieYienie pniH karpinX i gałęYi poYa Weren buTowX lub na wXVXpiVkoH YaVXpanie Tołów oraY ewenWualne Vpalenie 
na miejVcu poYoVWałości po wXkarcYowaniu. 
 Øeren poT buTowę Trogi w paVie robóW YiemnXcUH w miejVcacU Tokopów i w innXcU miejVcacU 
wVkaYanXcU w TokumenWacji projekWowejH powinien bXć ocYXVYcYonX Y TrYew i krYaków. 
 P miejVcacU Tokopów i WXcU wXkopów Y kWórXcU grunW jeVW prYeYnacYonX To wbuTowania w naVXpXH 
Weren należX ocYXścić Y roślinnościH wXkarcYować pnie i uVunąć korYenie WakH abX YawarWość cYęści organicYnXcU w 
grunWacU prYeYnacYonXcU To wbuTowania w naVXpX nie prYekracYała 2Ę. 
 P miejVcacU naVXpów Weren należX ocYXścić WakH abX cYęści roślinności nie YnajTowałX Vię na głębokości 
To 60 cm poniżej niweleWX robóW YiemnXcU i linii Vkarp naVXpuH Y wXjąWkiem prYXpaTków poTanXcU w punkcie 5.3. 
 Roślinność iVWniejąca w paVie robóW TrogowXcUH nie prYeYnacYona To uVunięciaH powinna bXć prYeY 
PXkonawcę YabeYpiecYona prYeT uVYkoTYeniem. Jeżeli roślinnośćH kWóra ma bXć YacUowanaH YoVWanie uVYkoTYona 
lub YniVYcYona prYeY PXkonawcęH Wo powinna bXć ona oTWworYona na koVYW PXkonawcXH w VpoVób 
YaakcepWowanX prYeY oTpowieTnie właTYe. 
 
5.3. UVunięcie TrYew i krYaków 

 PoYa miejVcami wXkopów TołX po wXkarcYowanXcU pniacU należX wXpełnić grunWem prYXTaWnXm To 
buTowX naVXpów i YagęścićH YgoTnie Y wXmaganiami YawarWXmi w SØPiORŁ M-02.00.01 „RoboWX Yiemne. 
PXmagania ogólne”. 
 MołX w obrębie prYewiTXwanXcU wXkopówH należX WXmcYaVowo YabeYpiecYXć prYeT gromaTYeniem Vię w 
nicU woTX. 
 MłoTe TrYewa i inne roślinX prYewiTYiane To ponownego VaTYenia powinnX bXć wXkopane Y Tużą 
oVWrożnościąH w VpoVób kWórX nie VpowoTuje WrwałXcU uVYkoTYeńH a naVWępnie YaVaTYone w oTpowieTnim gruncie. 
 
5.4. RniVYcYenie poYoVWałości po uVunięWej roślinności 

 SpoVób YniVYcYenia poYoVWałości po uVunięWej roślinności powinien bXć YgoTnX Y uVWaleniami SØPiORŁ 
lub wVkaYaniami InżXniera. 
 Jeżeli TopuVYcYono prYerobienie gałęYi na korę TrYewną Ya pomocą VpecjaliVWXcYnego VprYęWuH Wo VpoVób 
wXkonania powinien oTpowiaTać Yaleceniom proTucenWa VprYęWu. NieużXWecYne poYoVWałości po prYeróbce 
powinnX bXć uVunięWe prYeY PXkonawcę Y Werenu buTowX. 
 Jeżeli TopuVYcYono Vpalanie roślinności uVunięWej w cYaVie robóW prYXgoWowawcYXcU PXkonawca ma 
obowiąYek YaTbaćH abX oTbXło Vię ono Y YacUowaniem wVYXVWkicU wXmogów beYpiecYeńVWwa i oTpowieTnicU 
prYepiVów. 
 Raleca Vię VWoVowanie WecUnologii umożliwiającXcU inWenVXwne VpalanieH Y powVWawaniem małej ilości 
TXmuH Wo jeVW Vpalanie w wXVokicU VWoVacU albo Vpalanie w TołacU Y wXmuVYonXm TopłXwem powieWrYa. Po 
YakońcYeniu Vpalania ogień powinien bXć całkowicie wXgaVYonXH beY poYoVWawienia WlącXcU Vię cYęści. 
 Jeżeli warunki aWmoVferXcYne lub inne wYglęTX YmuViłX PXkonawcę To oTVWąpienia oT Vpalania lub jego 
prYerwaniaH a nagromaTYonX maWeriał To Vpalenia VWanowi prYeVYkoTę w prowaTYeniu innXcU pracH PXkonawca 
powinien uVunąć go w miejVce WXmcYaVowego VkłaTowania lub w inne miejVce YaakcepWowane prYeY InżXnieraH w 
kWórXm bęTYie możliwe TalVYe Vpalanie. 
 PoYoVWałości po Vpaleniu powinnX bXć uVunięWe prYeY PXkonawcę Y Werenu buTowX. Jeśli poYoVWałości po 
VpaleniuH Ya YgoTą InżXnieraH Vą YakopXwane na Werenie buTowXH Wo powinnX bXć one ukłaTane w warVWwacU. 
OażTa warVWwa powinna bXć prYXkrXWa warVWwą grunWu. OVWaWnia warVWwa powinna bXć prYXkrXWa warVWwą grunWu 
o grubości co najmniej 30 cm i powinna bXć oTpowieTnio wXrównana i YagęVYcYona. PoYoVWałości po Vpaleniu nie 
mogą bXć YakopXwane poT rowami oTwaTniającXmi ani poT jakimikolwiek obVYaramiH na kWórXcU oTbXwa Vię 
prYepłXw wóT powierYcUniowXcU. 
 
5.5. Uwagi To wykonania robóW 

 NieTopuVYcYalne jeVW VkłaTowanie maWeriałów buTowlanXcU oraY parkowanie maVYXn buTowlanXcU 
w obrębie iVWniejącXcU Werenów Yieleni.  
 P prYXpaTku koniecYności prYeprowaTYenia wXkopów w YaVięgu VXVWemów korYeniowXcU TrYewH należX 
Tokonać cięć korYeni mniejVYXcU o śreTnicacU To 2 cmH kWóre YabeYpiecYXć należX po ocYXVYcYeniu oTpowieTnim 
preparaWem. Cięcia korYeni o śreTnicX więkVYej oT 2 cm powinnX bXć ToTaWkowo YabeYpiecYone (naVącYone 
preparaWami grYXbobójcYXmi) opaWrunkami Y maWeriałów ulegającXcU Y cYaVem roYkłaTowi w glebie np. WkaninX 
juWowej. 
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 P prYXpaTku koniecYności cięcia korYeni konVWrukcXjnXcU TrYew (o śreTnicX ponaT 10 cm) należX 
każToraYowo VprawTYić cYX nie YacUoTYi koniecYność YaVWoVowania oTciągów linowXcU w celu YacUowania VWaWXki 
TrYewa.      
 
6. OONTROLA JAOOŚCI ROŁÓT 

6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 

 Ogólne YaVaTX konWroli jakości robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 6. 

6.2. OonWrola robóW prYy uVuwaniu TrYew i krYaków 

 SprawTYenie jakości robóW polega na wiYualnej ocenie kompleWności uVunięcia roślinnościH 
wXkarcYowania korYeni i YaVXpania Tołów. RagęVYcYenie grunWu wXpełniającego TołX powinno Vpełniać 
oTpowieTnie wXmagania określone w SØPiORŁ   M-02.00.01 „RoboWX Yiemne. PXmagania ogólne”. 
 
7. OŁÓIAR ROŁÓT 

7.1. Ogólne YaVaTy obmiaru robóW 

 Ogólne YaVaTX obmiaru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 7. 

7.2. JeTnoVWka obmiarowa 

 JeTnoVWką obmiarową jeVWJ  
- 1 VYW. (VYWuka) – uVunięWego TrYewaH 
- 1 kpl. (kompleW) – wXwieYionego maWeriału Y wXcinki. 

 
8. OMŁIÓR ROŁÓT 

8.1. Ogólne YaVaTy oTbioru robóW 

 Ogólne YaVaTX oTbioru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 8. 

8.2. OTbiór robóW YanikającycU i ulegającycU Yakryciu 

 OTbiorowi robóW YanikającXcU i ulegającXcU YakrXciu poTlega VprawTYenie Tołów po wXkarcYowanXcU 
pniacUH prYeT icU YaVXpaniem. 
9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne uVWalenia ToWycYące poTVWawy płaWności 

 Ogólne uVWalenia ToWXcYące poTVWawX płaWności poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” 
pkW 9. 
 
9.2. Cena jeTnoVWki obmiarowej 

 PłaWność należX prYXjmować na poTVWawie jeTnoVWek obmiarowXcU weTług pkW 7. 
 Cena jeTnoVWkowa Ya wXkonanie robóW obejmujeJ 
- oTpowieTnie YabeYpiecYenie Werenu robóW oraY YlokaliYowanej w VąVieTYWwie infraVWrukWurX WecUnicYnejH 
- oYnakowanie TrYewH krYaków i krYewów prYewiTYianXcU To wXcinki (uVunięcia)H 
- wXcięcie i wXkarcYowanie TrYewH krYaków i krYewówH 
- wXwieYienie pniH karpinX i gałęYi poYa Weren buTowX lub prYerobienie gałęYi na korę TrYewnąH wYglęTnie 

Vpalenie na miejVcu poYoVWałości po wXkarcYowaniuH 
- YaVXpanie TołówH 
- uporYąTkowanie miejVca prowaTYonXcU robóW. 

 
10. PRRNPISY RPIĄRANN 

InwenWarXYacja Yieleni. 
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STPiORŁ M-01.02.02 RMJĘCIN  PARSTPY  HUÓUSU  

1. PSTĘP 

1.1. PrYeTmioW STPiORŁ 

 PrYeTmioWem niniejVYej SpecXfikacji ØecUnicYnej PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU (SØPiORŁ) Vą 
wXmagania ToWXcYące wXkonania i oTbioru robóW YwiąYanXcU Ye YTjęciem warVWwX UumuVu w ramacU YaTania pn. 
„Rozbiórka moVWu i buTowa przepuVWu w ciągu ulicy BorowiańVkiej w RębowicacU”. 
 
1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

 NiniejVYa VpecXfikacja WecUnicYna (SØPiORŁ) VWanowi TokumenW konWrakWowX prYX realiYacji robóW 
wXmienionXcU w pkW 1.1. 
 
1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

 UVWalenia YawarWe w niniejVYej VpecXfikacji ToWXcYą YaVaT prowaTYenia robóW YwiąYanXcU Ye YTjęciem 
warVWwX UumuVuH wXkonXwanXcU w ramacU robóW prYXgoWowawcYXcU i obejmująJ 
- uVunięcie warVWwX Yiemi uroTYajnej (UumuVu).  
 
1.4. Określenia poTVWawowe 

 SWoVowane określenia poTVWawowe Vą YgoTne Y obowiąYującXmiH oTpowieTnimi polVkimi normami oraY Y 
Tefinicjami poTanXmi w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania ToWycYące robóW 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 1.5. 

2. ÓATNRIAŁY 

 Nie wXVWępują. 

3. SPRRĘT 

3.1. Ogólne wymagania ToWycYące VprYęWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące VprYęWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 3. 

3.2. SprYęW To YTjęcia UumuVu i Tarniny 

 Mo wXkonania robóW YwiąYanXcU Ye YTjęciem warVWwX UumuVu i TarninX (i ewenWualnXcU głaYówH okrucUów 
cegiełH oWacYakówH oTpaTów buTowlanXcU)nie naTającej Vię To powWórnego użXcia można VWoVowaćJ 
- równiarkiH 
- VpXcUarkiH 
- łopaWXH VYpaTle i innX VprYęW To ręcYnego wXkonXwania robóW YiemnXcU - w miejVcacUH gTYie prawiTłowe 

wXkonanie robóW VprYęWem YmecUaniYowanXm nie jeVW możliweH 
- koparki i VamocUoTX VamowXłaTowcYe - w prYXpaTku WranVporWu na oTległość wXmagającą YaVWoVowania 

Wakiego VprYęWu. 
 Mo wXkonania robóW YwiąYanXcU Ye YTjęciem warVWwX TarninX naTającej Vię To powWórnego użXciaH można 
VWoVowaćJ 
- noże To cięcia TarninX weTług YaVaT określonXcU w p. 5.3H 
- łopaWX i VYpaTle. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania ToWycYące WranVporWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące WranVporWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 4. 
4.2. TranVporW maWeriałów 

 HumuV należX prYemieVYcYać Y YaVWoVowaniem równiarek lub VpXcUarek albo prYewoYić WranVporWem 
VamocUoTowXm. PXbór śroTka WranVporWu YależX oT oTległościH warunków lokalnXcU i prYeYnacYenia UumuVu. 
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 Marninę należX prYewoYić WranVporWem VamocUoTowXm. P prYXpaTku TarninX prYeYnacYonej To 
powWórnego YaVWoVowaniaH powinna ona bXć WranVporWowana w VpoVób nie powoTującX uVYkoTYeń. 
 PoYoVWałe maWeriałX mogące Yalegać w obVYarYe robóW (glebaH okrucUX cegiełH oWocYakiH głaYXH oTpaTX 
buTowlane) można WranVporWować TowolnXmi śroTkami WranVporWu YaakcepWowanXmi prYeY InżXniera. 
 
5. PYOONANIN ROŁÓT 

5.1. Ogólne YaVaTy wykonania robóW 

 Ogólne YaVaTX wXkonania robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 5. 
 Øeren poT buTowę Trogi w paVie robóW YiemnXcUH w miejVcacU Tokopów i w innXcU miejVcacU 
wVkaYanXcU w TokumenWacji projekWowej powinien bXć ocYXVYcYonX Y UumuVu iIlub TarninX i innXcU YalegającXcU 
maWeriałów. 
 
5.2. RTjęcie warVWwy UumuVu 

 ParVWwa UumuVu może bXć YTjęWa Y prYeYnacYeniem To późniejVYego użXcia prYX umacnianiu VkarpH 
YakłaTaniu WrawnikówH VaTYeniu TrYew i krYewów oraY To innXcU cYXnności określonXcU w TokumenWacji 
projekWowej. RagoVpoTarowanie naTmiaru UumuVu powinno bXć wXkonane YgoTnie Y uVWaleniami SØPiORŁ lub 
wVkaYaniami InżXniera. 
 HumuV należX YTejmować mecUanicYnie Y YaVWoVowaniem równiarek lub VpXcUarek. P wXjąWkowXcU 
VXWuacjacUH gTX YaVWoVowanie maVYXn nie jeVW wXVWarcYające Tla prawiTłowego wXkonania robóWH wYglęTnie może 
VWanowić Yagrożenie Tla beYpiecYeńVWwa robóW (Ymienna grubość warVWwX UumuVuH VąVieTYWwo buTowli)H należX 
ToTaWkowo VWoVować ręcYne wXkonanie robóWH jako uYupełnienie prac wXkonXwanXcU  mecUanicYnie. 
 ParVWwę UumuVu należX YTjąć Y powierYcUni całego paVa robóW YiemnXcU oraY w innXcU miejVcacU 
określonXcU w TokumenWacji projekWowej lub wVkaYanXcU prYeY InżXniera. 
 Grubość YTejmowanej warVWwX UumuVu (Yależna oT głębokości jego YaleganiaH wXVokości naVXpuH 
poWrYeb jego wXkorYXVWania na buTowie iWp.) powinna bXć YgoTna Y uVWaleniami TokumenWacji projekWowejH 
SØPiORŁ lub wVkaYana prYeY InżXnieraH weTług fakWXcYnego VWanu wXVWępowania. SWan fakWXcYnX bęTYie VWanowił 
poTVWawę To roYlicYenia cYXnności YwiąYanXcU Ye YTjęciem warVWwX UumuVu. 
 RTjęWX UumuV należX VkłaTować w regularnXcU prXYmacU. ÓiejVca VkłaTowania UumuVu powinnX bXć 
prYeY PXkonawcę Wak TobraneH abX UumuV bXł YabeYpiecYonX prYeT YaniecYXVYcYeniemH a Wakże najeżdżaniem 
prYeY pojaYTX. Nie należX YTejmować UumuVu w cYaVie inWenVXwnXcU opaTów i beYpośreTnio po nicUH abX 
uniknąć YaniecYXVYcYenia gliną lub innXm grunWem nieorganicYnXm. 
 
5.3. RTjęcie Tarniny 

 Jeżeli powierYcUnia Werenu w obrębie paVa prYeYnacYonego poT buTowę WraVX Trogowej jeVW pokrXWa 
Tarniną prYeYnacYoną To umocnienia VkarpH Tarninę należX YTjąć w VpoVóbH kWórX nie VpowoTuje jej uVYkoTYeń 
i prYecUowXwać w oTpowieTnicU warunkacU To cYaVu wXkorYXVWania. 
 NależX Tążyć To jak najVYXbVYego użXcia poYXVkanej TarninX. Jeżeli Tarnina prYeT powWórnXm 
wXkorYXVWaniem muVi bXć VkłaTowanaH Wo Yaleca Vię jej roYłożenie na gruncie roTYimXm. Jeżeli brak miejVca na 
Wakie roYłożenie TarninXH Wo należX ją magaYXnować w regularnXcU prXYmacU. P porYe roYwoju roślin Tarninę 
należX VkłaTować w warVWwacU Wrawą To Tołu. P poYoVWałXm okreVie Tarninę należX VkłaTować warVWwami na 
prYemian Wrawą To górX i Wrawą To Tołu. CYaV VkłaTowania TarninX prYeT wbuTowaniem nie powinien 
prYekracYać 4 WXgoTni. 
 Marninę nie naTającą Vię To powWórnego wXkorYXVWania należX uVunąć mecUanicYnieH Y YaVWoVowaniem 
równiarek lub VpXcUarek i prYewieźć na miejVce wVkaYane w SØPiORŁ lub prYeY InżXniera. 
 
5.3. UVunięcie poYoVWałycU maWeriałów 

 NależX YałożyćH że w miejVcu UumuVu prYewiTYianego To YTjęcia Yalegają inne maWeriałX w poVWaci 
okrucUów cegiełH oWocYakówH głaYów i oTpaTów buTowlanXcU (lub inne maWeriałX Yalegające w miejVcacU 
prYewiTYianXcU To wXkonania robóW). ÓaWeriałX We wraY Y UumuVem należX YałaTować na śroTki WranVporWu Ya 
pomocą koparek lub innego VprYęWu i wXwieźć na wXVXpiVko.   
 
6. OONTROLA JAOOŚCI ROŁÓT 

6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 

 Ogólne YaVaTX konWroli jakości robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 6. 
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6.2. OonWrola uVunięcia UumuVu lubIi Tarniny 

 SprawTYenie jakości robóW polega na wiYualnej ocenie kompleWności uVunięcia maWeriałów. 

7. OŁÓIAR ROŁÓT 

7.1. Ogólne YaVaTy obmiaru robóW 

 Ogólne YaVaTX obmiaru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 7. 

7.2. JeTnoVWka obmiarowa 

 JeTnoVWką obmiarową jeVWJ  
- 1m2 (meWr kwaTraWowX) – uVunięWego maWeriału (UumuV)H 
-  1  m3 (meWr VYeściennX) – YałaTowanego (uVunięWego) maWeriału (UumuV) wraY Y koVYWem jego wXwieYienia na 
wXVXpiVkoH 
- 1 Óg (Wona) – maWeriału ToVWarcYonego i prYXjęWego na wXVXpiVko. 
    
8. OMŁIÓR ROŁÓT 

 Ogólne YaVaTX oTbioru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne”  pkW 8. 

9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne uVWalenia ToWycYące poTVWawy płaWności 

 Ogólne uVWalenia ToWXcYące poTVWawX płaWności poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” 
pkW 9. 
 
9.2. Cena jeTnoVWki obmiarowej 

 Cena jeTnoVWkowa Ya wXkonania robóW obejmujeJ 
- YTjęcie UumuVu wraY Y UałTowaniem w prXYmX wYTłuż TrogiH oTwieYieniem na wXVXpiVko lub oTkłaTH 
- YTjęcie TarninX Y ewenWualnXm oTwieYieniem i VkłaTowaniem jej w regularnXcU prXYmacUH 
- uVunięcie YalegającXcU maWeriałów (ewenWualnie okrucUX cegiełH oWocYakiH głaYXH oTpaTX buTowlaneH 

maWeriałX buTowlane)H 
- WranVporW wVYXVWkicU maWeriałów na wXVXpiVko Y koVYWem icU prYXjęcia na wXVXpiVkuH 
- koVYW ewenWualnego YaVXpania Tołów po uVunięciu maWeriałówH 
- koVYW uporYąTkowania Werenu robóW.   

 
10. PRRNPISY RPIĄRANN 

 Nie wXVWępują. 
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STPiORŁ M-01.02.03 PYŁURRNNIN OŁINOTÓP ŁUMOPLANYCH 

1. PSTĘP 

1.1.PrYeTmioW STPiORŁ 

 PrYeTmioWem niniejVYej SpecXfikacji ØecUnicYnej PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU (SØPiORŁ) Vą 
wXmagania ToWXcYące wXkonania i oTbioru robóW YwiąYanXcU Y wXburYeniem obiekWów buTowlanXcU w ramacU 
YaTania pn. „Rozbiórka moVWu i buTowa przepuVWu w ciągu ulicy BorowiańVkiej w RębowicacU”. 
 
1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

 NiniejVYa VpecXfikacja WecUnicYna (SØPiORŁ) VWanowi TokumenW konWrakWowX prYX realiYacji robóW 
wXmienionXcU w pkW 1.1. 
 
1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

 UVWalenia YawarWe w niniejVYej VpecXfikacji ToWXcYą YaVaT prowaTYenia robóW YwiąYanXcU Y wXburYeniem 
obiekWów buTowlanXcU  i obejmująJ 
- TemonWaż VWalowXcU baluVWraTH 
- TemonWaż VWuTYienek ściekowXcUH  
- roYebranie konVWrukcji żelbeWowej prYepuVWu. 
 
1.4. Określenia poTVWawowe 

 SWoVowane określenia poTVWawowe Vą YgoTne Y obowiąYującXmiH oTpowieTnimi polVkimi normami oraY 
Y Tefinicjami poTanXmi w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania ToWycYące robóW 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne”. 

2. ÓATNRIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania ToWycYące maWeriałów 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące maWeriałówH icU poYXVkiwania i VkłaTowaniaH poTano w SØPiORŁ MÓ-
00.00.00 „PXmagania ogólne”. 
 
3. SPRRĘT 

3.1. Ogólne wymagania ToWycYące VprYęWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące VprYęWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne”. 

3.2. SprYęW To wykonania robóW YwiąYanycU Y wyburYeniem obiekWów 

 Mo wXkonania robóW YwiąYanXcU Y wXburYeniem obiekWów buTowlanXcU należX VWoVowaćJ 
- VpXcUarkiH 
- łaTowarkiH 
- dźwigiH 
- żurawie VamocUoToweH 
- piłX mecUanicYneH 
- palnikiH 
- młoWX pneumaWXcYneH 
- koparkiH 
- VamocUoTX ciężaroweH 
a w raYie poWrYebX VpecjaliVWXcYnX VprYęW To wXburYeń. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania ToWycYące WranVporWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące WranVporWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne”. 
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4.2. TranVporW maWeriałów Y roYbiórki 

 ÓaWeriał Y roYbiórki można prYewoYić TowolnXm śroTkiem WranVporWu. PXbór śroTka WranVporWu YależX 
oT oTległości i warunków lokalnXcU. 
 
5. PYOONANIN ROŁÓT 

5.1. Ogólne YaVaTy wykonania robóW 

 Ogólne YaVaTX wXkonania robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne”. 

5.2. CYynności wVWępne 

 RoboWX roYbiórkowe obejmują uVunięcie Y Werenu buTowX wVYXVWkicU obiekWów buTowlanXcUH 
w VWoVunku To kWórXcU YoVWało Wo prYewiTYiane w TokumenWacji projekWowej. 
 ObiekWX YnajTujące Vię w paVie robóW TrogowXcUH nie prYeYnacYone To uVunięciaH powinnX bXć prYeY 
PXkonawcę YabeYpiecYone prYeT uVYkoTYeniem. Jeżeli obiekWXH kWóre mają bXć YacUowaneH YoVWaną uVYkoTYone 
lub YniVYcYone prYeY PXkonawcęH Wo powinnX one bXć oTWworYone na koVYW PXkonawcXH w VpoVób 
YaakcepWowanX prYeY Ramawiającego. 
 
5.3. RoboWy roYbiórkowe 

 PVYXVWkie obiekWX prYewiTYiane To roYbiórkiH wXkonane Y elemenWów możliwXcU To powWórnego 
wXkorYXVWania powinnX bXć uVuwane beY powoTowania YbęTnXcU uVYkoTYeń. O ile uYXVkane elemenWX nie VWają 
Vię właVnością PXkonawcXH  powinien  on  prYewieźć je  na  miejVce  określone  w  SØPiORŁ  lub  wVkaYane  prYeY  
InżXniera. 
 Jeżeli nie jeVW możliwe TopuVYcYenie prYeY InżXniera wXkorYXVWania nieprYXTaWnXcU elemenWów 
uYXVkanXcU w wXniku prac roYbiórkowXcUH należX je oTwieźć na wXVXpiVko. 
 NlemenWX i maWeriałXH kWóre YgoTnie Y SØPiORŁ VWają Vię właVnością PXkonawcXH powinnX bXć uVunięWe Y 
Werenu buTowX. 
 MołX (wXkopX) po uVunięWXcU obiekWacU buTowlanXcU lub icU elemenWacUH YnajTujące Vię w miejVcacUH 
gTYie YgoTnie Y TokumenWacją projekWową będą wXkonXwane wXkopX TrogoweH powinnX bXć WXmcYaVowo 
YabeYpiecYone. P VYcYególności należX Yapobiec gromaTYeniu Vię w nicU woTX opaTowej. 
 MołXH w miejVcacU gTYie nie prYewiTuje Vię wXkonania wXkopów TrogowXcUH należX wXpełnić warVWwamiH 
oTpowieTnim grunWem To poYiomu oWacYającego Werenu i Yagęścić. 
 MemonWaż elemenWów prefabrXkowanXcU prowaTYić należX prYX YaVWoVowaniu Tźwigów lub innXcU 
urYąTYeń gwaranWującXcU beYpiecYne prYemieVYcYanie TemonWowanXcU elemenWów. 
 RoboWX roYbiórkowe należX prowaTYić w VpoVób minimaliYującX YaniecYXVYcYenie Werenu prYXległego. 
 P raYie koniecYności wXkonawca YobowiąYanX jeVW To wXkonania oTpowieTnicU YabeYpiecYeń na cYaV 
Wrwania robóW roYbiórkowXcU. 
   PVYXVWkie wXkopX poYoVWałe po roYbiórce poVYcYególnXcU elemenWów należX oTpowieTnio YabeYpiecYXć 
To cYaVu icU YaVXpania i w raYie poWrYebX na bieżąco oTwaTniać. 
  ProwaTYenie robóW roYbiórkowXcU nie może VWwarYać Yagrożenia Tla buTXnków i urYąTYeń WecUnicYnXcU 
YlokaliYowanXcU w obrębie robóW. 
 PXkonawca jeVW YobowiąYanX To opracowania i prYeTVWawienia ProjekWanWowi To YaWwierTYenia projekWu 
WecUnicYnego prowaTYenia prac roYbiórkowXcU (w VYcYególności ToWXcYącXcU roYbiórki ścian cYołowXcU 
prYepuVWów). 
 P Wrakcie prowaTYenia robóW roYbiórkowycU należy Ywrócić uwagę na infraVWrukWurę WecUnicYną 
YlokaliYowaną w YaVięgu robóW i prowaTYić roboWy w VpoVób uniemożliwiający jej uVYkoTYenie. 
 P YwiąYku Y WXm nieYbęTne jeVW również uYXVkanie uYgoTnień oT właścicieli Vieci urYąTYeń WecUnicYnXcU 
YlokaliYowanXcU w VąVieTYWwie planowanXcU robóW roYbiórkowXcU.  
 
6. OONTROLA JAOOŚCI ROŁÓT 

6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 

 Ogólne YaVaTX konWroli jakości robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne”. 

6.2. OonWrola jakości robóW wyburYeniowycU 

 SprawTYenie jakości robóW polega na wiYualnej ocenie kompleWności uVunięcia elemenWów 
prYewiTYianXcU To roYbiórki i ewenWualnemu VprawTYeniu uVYkoTYeń. 
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7. OŁÓIAR ROŁÓT 

7.1. Ogólne YaVaTy obmiaru robóW 

 Ogólne YaVaTX obmiaru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne”. 

7.2. JeTnoVWka obmiarowa 

 JeTnoVWką obmiarową jeVWJ  
- 1 kg (kilogram) – YTemonWowanXcU elemenWów VWalowXcUH 
- 1 kpl. (kompleW) – YTemonWowanej VWuTYienki (wpuVWu)H 
- 1 m3 (meWr VYeściennX) – roYebranej konVWrukcji żelbeWowejH wXwieYionego gruYu na wXVXpiVkoH  
- 1 Óg (Wona) – maWeriału Y roYbiórki wXwieYionego na wXVXpiVkoH 
wraY Y YałaTunkiem i WranVporWem gruYu i maWeriałów Y roYbiórki na wXVXpiVko uVWalone prYeY PXkonawcę Y koVYWami 
prYXjęcia maWeriału na wXVXpiVku. 
 
8. OMŁIÓR ROŁÓT 

 Ogólne YaVaTX oTbioru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne”. 

9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne uVWalenia ToWycYące poTVWawy płaWności 

 Ogólne uVWalenia ToWXcYące poTVWawX płaWności poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne”.  

9.2. Cena jeTnoVWki obmiarowej 

 Cena robóW obejmujeJ 
- koVYW buTowX i roYbiórki Tróg WecUnologicYnXcU Tla prowaTYenia roYbiórekH 
- koVYW buTowX i roYbiórki konVWrukcji YabeYpiecYającXcUH 
- koVYW wXkonania projekWu roYbiórki wraY Y koVYWem uYgoTnienia Y ProjekWanWemH  
- koVYW opracowania i YaWwierTYenia projekWów WecUnicYnXcU Tla prowaTYenia prac roYbiórkowXcUH 
- roYebranie i wXburYenie wVYXVWkicU elemenWów beWonowXcUH żelbeWowXcUH kamiennXcUH  
- cięcie mecUanicYne VWali YbrojeniowejH 
- oTwieYienie maWeriału Y roYbiórkiH 
- VorWowanie i prXYmowanie oTYXVkanXcU maWeriałówH 
- ewenWualne YaVXpanie i YagęVYcYenie grunWu w TołacU (wXkopacU) po uVunięWXcU obiekWacUH 
- wXkonanie nieYbęTnXcU YabeYpiecYeńH 
- uporYąTkowanie miejVca prowaTYonXcU robóWH 
- koVYWX prYXjęcia maWeriałów Y roYbiórki na wXVXpiVko wraY Y WranVporWemH 
- uporYąTkowanie Werenu robóW. 
 
10. PRRNPISY RPIĄRANN 

 Nie wXVWępują. 
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STPiORŁ M-01.02.04 RORŁIÓROA NLNÓNNTÓP MRÓG 

1. PSTĘP 

1.1.PrYeTmioW STPiORŁ 

 PrYeTmioWem niniejVYej SpecXfikacji ØecUnicYnej PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU (SØPiORŁ) Vą 
wXmagania ToWXcYące wXkonania i oTbioru robóW YwiąYanXcU Y roYbiórką elemenWów Tróg  w ramacU YaTania pn. 
„Rozbiórka moVWu i buTowa przepuVWu w ciągu ulicy BorowiańVkiej w RębowicacU”. 
 
1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

 NiniejVYa VpecXfikacja WecUnicYna (SØPiORŁ) VWanowi TokumenW konWrakWowX prYX realiYacji robóW 
wXmienionXcU w pkW 1.1. 
 
1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

 UVWalenia YawarWe w niniejVYej VpecXfikacji ToWXcYą YaVaT prowaTYenia robóW YwiąYanXcU Y roYbiórką 
elemenWów Tróg i obejmująJ 
- cięcie nawierYcUni piłą mecUanicYnąH  
- roYbiórkę iVWniejącej nawierYcUni biWumicYnej Trogi gminnejH 
- roYbiórkę iVWniejącej poTbuTowX Y kruVYXwa Trogi gminnejH 
- roYbiórkę krawężników. 
 
1.4. Określenia poTVWawowe 

 SWoVowane określenia poTVWawowe Vą YgoTne Y obowiąYującXmiH oTpowieTnimi polVkimi normami oraY Y 
Tefinicjami poTanXmi w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania ToWycYące robóW 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 1.5. 

2. ÓATNRIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania ToWycYące maWeriałów 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące maWeriałówH icU poYXVkiwania i VkłaTowaniaH poTano w SØPiORŁ MÓ-
00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 2. 
 
3. SPRRĘT 

3.1. Ogólne wymagania ToWycYące VprYęWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące VprYęWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 3. 

3.2. SprYęW To roYbiórki 

 Mo wXkonania robóW YwiąYanXcU Y roYbiórką elemenWów Tróg i prYepuVWów może bXć wXkorYXVWanX 
VprYęW poTanX poniżejH lub innX YaakcepWowanX prYeY InżXnieraJ 
- VpXcUarkiH 
- łaTowarkiH 
- żurawie VamocUoToweH 
- VamocUoTX ciężaroweH 
- YrXwarkiH 
- młoWX pneumaWXcYneH 
- piłX mecUanicYneH 
- freYarki nawierYcUniH 
- koparkiH 
I innX VpecjaliVWXcYnX VprYęW. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania ToWycYące WranVporWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące WranVporWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 4. 
 
4.2. TranVporW maWeriałów Y roYbiórki 

 ÓaWeriał Y roYbiórki można prYewoYić TowolnXm śroTkiem WranVporWu. 

5. PYOONANIN ROŁÓT 

5.1. Ogólne YaVaTy wykonania robóW 

 Ogólne YaVaTX wXkonania robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 5. 

5.2. Pykonanie robóW roYbiórkowycU 

 RoboWX roYbiórkowe elemenWów Tróg obejmują uVunięcie Y Werenu buTowX wVYXVWkicU elemenWów 
wXmienionXcU w pkW 1.3H YgoTnie Y prYeTmiarem robóWH SØPiORŁ lub wVkaYanXcU prYeY InżXniera. 
 Jeśli TokumenWacja projekWowa nie Yawiera TokumenWacji inwenWarXYacXjnej lubIi roYbiórkowejH InżXnier 
może polecić PXkonawcX VporYąTYenie Wakiej TokumenWacjiH w kWórej YoVWanie określonX prYewiTYianX oTYXVk 
maWeriałów. 
 RoboWX roYbiórkowe można wXkonXwać mecUanicYnie lub ręcYnie w VpoVób określonX w SØPiORŁ lub 
prYeY InżXniera. 
 MołX (wXkopX) powVWałe po roYbiórce elemenWów TrógH ogroTYeń i prYepuVWów YnajTujące Vię 
w miejVcacUH gTYie YgoTnie Y TokumenWacją projekWową będą wXkonane wXkopX TrogoweH powinnX bXć 
WXmcYaVowo YabeYpiecYone. P VYcYególności należX Yapobiec gromaTYeniu Vię w nicU woTX opaTowej. 
 MołX w miejVcacUH gTYie nie prYewiTuje Vię wXkonania wXkopów TrogowXcU należX wXpełnićH warVWwamiH 
oTpowieTnim grunWem To poYiomu oWacYającego Werenu i Yagęścić YgoTnie Y wXmaganiami określonXmi w 
SØPiORŁ M-02.00.01 „RoboWX YiemneH wXmagania ogólne”. 
 PrYeT roYpocYęciem robóW roYbiórkowXcU należX wXkonać wVYXVWkie nieYbęTne YabeYpiecYenia wXkopów 
i Werenu prYXległego. Øeren gTYie prowaTYone będą roboWX roYbiórkowe należX oTpowieTnio YabeYpiecYXć Weren. 
SYcYególną uwagę należX Ywrócić na koniecYność roYebranie iVWniejącXcU wiaW prYXVWankowXcUH gTYie nieYbęTne 
jeVW prowaTYenie robóW na wXVokości oraY wXkonanie roYbiórki iVWniejącXcU funTamenWów. 
 P cYaVie prowaTYenie robóW roYbiórkowXcU należX również YabeYpiecYXć wVYXVWkie urYąTYenia 
WecUnicYne YlokaliYowane w VąVieTYWwie prowaTYonXcU robóW.      
 
6. OONTROLA JAOOŚCI ROŁÓT 

6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 

 Ogólne YaVaTX konWroli jakości robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 6. 

6.2. OonWrola jakości robóW roYbiórkowycU 

 OonWrola jakości robóW polega na wiYualnej ocenie kompleWności wXkonanXcU robóW roYbiórkowXcU oraY 
VprawTYeniu VWopnia uVYkoTYenia elemenWów prYewiTYianXcU To powWórnego wXkorYXVWania. 
 
7. OŁÓIAR ROŁÓT 

7.1. Ogólne YaVaTy obmiaru robóW 

 Ogólne YaVaTX obmiaru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne”  pkW 7. 

7.2. JeTnoVWka obmiarowa 

 JeTnoVWką obmiarową jeVWJ 
- 1 m (meWr) – wXkonanego nacięcia nawierYcUniH roYebranego krawężnikaH  
- 1 m2 (meWr kwaTraWowX) – roYebranej nawierYcUniH poTbuTowXH    
- 1 m3 (meWr VYeściennX) – YałaTowanego i wXwieYionego maWeriału Y roYbiórkiH  
- 1 Óg (Wona) – maWeriału Y roYbiórki wXwieYionego na wXVXpiVko.    

 
8. OMŁIÓR ROŁÓT 

 Ogólne YaVaTX oTbioru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne”  pkW 8. 
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9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne uVWalenia ToWycYące poTVWawy płaWności 

 Ogólne uVWalenia ToWXcYące poTVWawX płaWności poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” 
pkW 9. 
 
9.2. Cena jeTnoVWki obmiarowej 

 Cena jeTnoVWkowa Ya wXkonanie robóW obejmujeJ 
a) Tla roYbiórki nawierYcUni biWumicYnejJ 
- wXYnacYenie powierYcUni prYeYnacYonej To roYbiórkiH 
- freYowanie lub roYbiórka mecUanicYna warVWw biWumicYnXcUH 
- YałaTunek i wXwieYienie maWeriałów Y roYbiórki na wXVXpiVkoH 
- wXkonanie nieYbęTnXcU YabeYpiecYeńH 
- wXrównanie poTłoża i uporYąTkowanie Werenu roYbiórkiH 
b) Tla roYbiórki poTbuTowX kamiennejJ 
- wXYnacYenie powierYcUni prYeYnacYonej To roYbiórkiH 
- roYluźnienie i uVunięcie elemenWów kamiennXcUH 
- wXkonanie nieYbęTnXcU YabeYpiecYeńH 
- YałaTunek i wXwieYienie maWeriałów Y roYbiórki na wXVXpiVkoH 
- wXrównanie poTłoża i uporYąTkowanie Werenu roYbiórkiH 
e) Tla roYbiórki krawężnikaJ 
- oTkopanie krawężnikaH 
- ewenWualne prYXcięcie krawężnikaH 
- uVunięcie krawężnikaH 
- uVunięcie ławX krawężnikaH 
- YałaTunek i wXwieYienie maWeriału Y roYbiórki na wXVXpiVko. 

 
10. PRRNPISY RPIĄRANN 

Normy 

1. PN-M-95017 Surowiec TrYewnX. Mrewno WarWacYne iglaVWeH 
2. PN-M-96000 Øarcica iglaVWa ogólnego prYeYnacYeniaH 
3. PN-M-96002 Øarcica liściaVWa ogólnego prYeYnacYeniaH 
4. PN-H-74219 RurX VWalowe beY VYwu walcowane na gorąco ogólnego VWoVowaniaH 
5. PN-H-74220 RurX VWalowe beY VYwu ciągnione i walcowane na Yimno ogólnego 

prYeYnacYeniaH 
6. PN-H-93401 SWal walcowana. OąWowniki równoramienneH 
7. PN-H-93402 KąWowniki nierównoramienne VWalowe walcowane na gorącoH 
8. ŁN-87I5028-12 GwoźTYie buTowlane. GwoźTYie Y WrYpieniem głaTkimH okrągłXm 

i kwaTraWowXmH 
9. ŁN-77I8931-12 OYnacYenie wVkaźnika YagęVYcYenia grunWu. 
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STPiORŁ M-02.00.01 ROŁOTY  RINÓNN.  PYÓAGANIA  OGÓLNN 

1. PSTĘP 

1.1. PrYeTmioW STPiORŁ 

 PrYeTmioWem niniejVYej SpecXfikacji ØecUnicYnej PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU (SØPiORŁ) Vą 
wXmagania ToWXcYące wXkonania i oTbioru liniowXcU robóW YiemnXcU w ramacU YaTania pn. „Rozbiórka moVWu i 
buTowa przepuVWu w ciągu ulicy BorowiańVkiej w RębowicacU”. 
 
1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

 NiniejVYa VpecXfikacja WecUnicYna (SØPiORŁ) VWanowi TokumenW konWrakWowX prYX realiYacji robóW 
wXmienionXcU w pkW 1.1. 
 
1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

 UVWalenia YawarWe w niniejVYej VpecXfikacji ToWXcYą YaVaT prowaTYenia robóW YiemnXcU w cYaVie 
prYebuTowX i roYbuTowX Tróg i obejmująJ 
a) wXkonanie wXkopów w grunWacU nieVkaliVWXcUH 
b) buTowę naVXpów TrogowXcUH 
c) poYXVkiwanie grunWu Y ukopu lub Tokopu. 

 
1.4. Określenia poTVWawowe 

1.4.1. ŁuTowla Yiemna - buTowla wXkonana w gruncie lub Y grunWu naWuralnego lub Y grunWu anWropogenicYnego 
Vpełniająca warunki VWaWecYności i oTwoTnieniaH 
1.4.2. OorpuV TrogowX - naVXp lub Wa cYęść wXkopuH kWóra jeVW ogranicYona koroną Trogi i Vkarpami rowówH 
1.4.3. PXVokość naVXpu lub głębokość wXkopu - różnica rYęTnej Werenu i rYęTnej robóW YiemnXcUH wXYnacYonXcU 
w oVi naVXpu lub wXkopuH 
1.4.4. NaVXp niVki - naVXpH kWórego wXVokość jeVW mniejVYa niż 1 mH 
1.4.5. NaVXp śreTni - naVXpH kWórego wXVokość jeVW YawarWa w granicacU oT 1 To 3 mH 
1.4.6. NaVXp wXVoki - naVXpH kWórego wXVokość prYekracYa 3 mH 
1.4.7. PXkop płXWki - wXkopH kWórego głębokość jeVW mniejVYa niż 1 mH 
1.4.8. PXkop śreTni - wXkopH kWórego głębokość jeVW YawarWa w granicacU oT 1 To 3 mH 
1.4.9. PXkop głęboki - wXkopH kWórego głębokość prYekracYa 3 mH 
1.4.10. Łagno - grunW organicYnX naVXconX woTąH o małej nośnościH cUarakWerXYującX Vię YnacYnXm 
i TługoWrwałXm oViaTaniem poT obciążeniemH 
1.4.11. GrunW nieVkaliVWX - każTX grunW roTYimXH nie określonX jako grunW VkaliVWXH 
1.4.12. Ukop - miejVce poYXVkania grunWu To wXkonania naVXpówH położone w obrębie paVa robóW TrogowXcUH 
1.4.13. Mokop - miejVce poYXVkania grunWu To wXkonania naVXpówH położone poYa paVem robóW TrogowXcUH 
1.4.14. OTkłaT - miejVce wbuTowania lub VkłaTowania (oTwieYienia) grunWów poYXVkanXcU w cYaVie wXkonXwania 
wXkopówH a nie wXkorYXVWanXcU To buTowX naVXpów oraY innXcU prac YwiąYanXcU Y WraVą TrogowąH 
1.4.15. PVkaźnik YagęVYcYenia grunWu - wielkość cUarakWerXYująca VWan YagęVYcYenia grunWuH określona wg wYoruJ  

ds

d
sI r

r
=

 
gTYieJ 
rT - gęVWość objęWościowa VYkieleWu YagęVYcYonego grunWuH YgoTnie Y ŁN-77I8931-12 [7]H (ÓgIm3)H 
rTV - makVXmalna gęVWość objęWościowa VYkieleWu grunWowego prYX wilgoWności opWXmalnejH YgoTnie Y PN-Ł-
04481J1988 [2]H Vłużąca To ocenX YagęVYcYenia grunWu w roboWacU YiemnXcUH (ÓgIm3)H 
1.4.16. PVkaźnik różnoYiarniVWości - wielkość cUarakWerXYująca YagęVYcYalność grunWów nieVpoiVWXcUH określona 
wg wYoruJ 

10

60

d
dU =

 
gTYieJ 
T60 - śreTnica ocYek ViWaH prYeY kWóre prYecUoTYi 60Ę grunWuH (mm)H 
T10 - śreTnica ocYek ViWaH prYeY kWóre prYecUoTYi 10Ę grunWuH (mm). 
1.4.17. PVkaźnik oTkVYWałcenia grunWu - wielkość cUarakWerXYująca VWan YagęVYcYenia grunWuH określona wg wYoruJ  
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1

2
0 E

E
I =

 
gTYieJ 
N1 - moTuł oTkVYWałcenia grunWu oYnacYonX w pierwVYXm obciążeniu baTanej warVWwX YgoTnie Y PN-S-
02205J1998 [4]H 
N2 - moTuł oTkVYWałcenia grunWu oYnacYonX w powWórnXm obciążeniu baTanej warVWwX YgoTnie Y PN-S-
02205J1998 [4]. 
1.4.18. PoYoVWałe określenia poTVWawowe Vą YgoTne Y obowiąYującXmiH oTpowieTnimi polVkimi normami 
i Y Tefinicjami poTanXmi w SØPiORŁ M-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania ToWycYące robóW 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 1.5. 

2. ÓATNRIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania ToWycYące maWeriałów 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące maWeriałówH icU poYXVkiwania i VkłaTowaniaH poTano w SØPiORŁ MÓ-
 00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 2. 
 
2.2. PoTYiał grunWów 

 PoTYiał grunWów poT wYglęTem wXVaTYinowości poTaje Wablica 1.  

2.3. RaVaTy wykorYyVWania grunWów 

 GrunWX uYXVkane prYX wXkonXwaniu wXkopów powinnX bXć prYeY PXkonawcę wXkorYXVWane 
w makVXmalnXm VWopniu To buTowX naVXpów. GrunWX prYXTaWne To buTowX naVXpów mogą bXć wXwieYione 
poYa Weren buTowXH gTX VWanowią naTmiar objęWości robóW YiemnXcU i Ya YeYwoleniem InżXniera. 
 Jeżeli grunWX prYXTaWneH uYXVkane prYX wXkonaniu wXkopówH nie będąc naTmiarem objęWości robóW 
YiemnXcUH YoVWałX Ya YgoTą InżXniera wXwieYione prYeY PXkonawcę poYa Weren buTowX Y prYeYnacYeniem innXm 
niż buTowa naVXpów lub wXkonanie prac objęWXcU konWrakWemH PXkonawca jeVW YobowiąYanX To ToVWarcYenia 
równoważnej objęWości grunWów prYXTaWnXcU Ye źróTeł właVnXcUH YaakcepWowanXcU prYeY InżXniera. 
 GrunWX i maWeriałX nieprYXTaWne To buTowX naVXpówH powinnX bXć wXwieYione prYeY PXkonawcę na 
oTkłaT. Rapewnienie Werenów na oTkłaT należX To obowiąYków RamawiającegoH o ile nie określono Wego inacYej 
w konWrakcie. InżXnier może nakaYać poYoVWawienie na Werenie buTowX grunWówH kWórXcU cYaVowa nieprYXTaWność 
wXnika jeTXnie Y powoTu YamarYnięcia lub naTmiernej wilgoWności. 
 
Øablica 1. PoTYiał grunWów poT wYglęTem wXVaTYinowości wg PN-S-02205J1998 [4] 

Lp. PXVYcYególnienie JeT- GrupX grunWów 
 właściwości noVWki niewXVaTYinowe wąWpliwe wXVaTYinowe 

1 RoTYaj grunWu  - rumoVY 
niegliniaVWX 

- żwir 
- poVpółka 
- piaVek grubX 
- piaVek śreTni 
- piaVek TrobnX 
- żużel 

nieroYpaTowX 

- piaVek pXlaVWX 
- YwieWrYelina 

gliniaVWa 
- rumoVY 

gliniaVWX 
- żwir gliniaVWX 
- poVpółka 

gliniaVWa 

mało wyVaTYinowe 
- glina piaVY-    

cYXVWa YwięzłaH 
glina YwięzłaH 
glina pXlaVWa 
Ywięzła 

- iłH ił piaVYcYXV-WXH 
ił pXlaVWX 

barTYo wyVaTYinowe 
- piaVek gliniaVWX 
- pXłH pXł piaVY-

cYXVWX 
- glina piaVY-  

cYXVWaH glinaH 
glina pXlaVWa 

- ił warwowX 
2 RawarWość 

cYąVWek 
£ 0H075 mm 

 
Ę 

 
 

< 15 

 
 

oT 15 To 30 

 
 

> 30 
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£ 0H02   mm < 3 oT 3 To 10 > 10 
3 Oapilarność 

bierna Hkb 
 

m 
 

< 1H0 
 

³ 1H0 
 

> 1H0 
4 PVkaźnik 

piaVkowX PP 
  

> 35 
 

oT 25 To 35 
 

< 25 
 
3. SPRRĘT 

3.1. Ogólne wymagania ToWycYące VprYęWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące VprYęWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 3. 
3.2. SprYęW To robóW YiemnycU 

 PXkonawca prYXVWępującX To wXkonania robóW YiemnXcU powinien wXkaYać Vię możliwością korYXVWania 
Y naVWępującego VprYęWu ToJ 
- oTVpajania i wXTobXwania grunWów (narYęTYia mecUanicYneH młoWX pneumaWXcYneH YrXwarkiH koparkiH 

łaTowarkiH wierWarki mecUanicYne iWp.)H 
- jeTnocYeVnego wXTobXwania i prYemieVYcYania grunWów (VpXcUarkiH YgarniarkiH równiarkiH urYąTYenia To 

UXTromecUaniYacji iWp.)H 
- WranVporWu maV YiemnXcU (VamocUoTX wXwroWkiH VamocUoTX VkrYXnioweH Waśmociągi iWp.)H 
- VprYęWu YagęVYcYającego (walceH ubijakiH płXWX wibracXjne iWp.). 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania ToWycYące WranVporWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące WranVporWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 4. 
 
4.2. TranVporW grunWów 

 PXbór śroTków WranVporWowXcU oraY meWoT WranVporWu powinien bXć ToVWoVowanX To roTYaju grunWu 
(maWeriału)H jego objęWościH VpoVobu oTVpajania i YałaTunku oraY To oTległości WranVporWu. PXTajność śroTków 
WranVporWowXcU powinna bXć ponaTWo ToVWoVowana To wXTajności VprYęWu VWoVowanego To urabiania 
i wbuTowania grunWu (maWeriału). 
 RwiękVYenie oTległości WranVporWu ponaT warWości YaWwierTYone nie może bXć poTVWawą roVYcYeń 
PXkonawcXH ToWXcYącXcU ToTaWkowej YapłaWX Ya WranVporWH o ile YwiękVYone oTległości nie YoVWałX wcYeśniej 
YaakcepWowane na piśmie prYeY InżXniera. 

5. PYOONANIN ROŁÓT 

5.1. Ogólne YaVaTy wykonania robóW 

 Ogólne YaVaTX wXkonania robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 5. 

5.2. MokłaTność wykonania wykopów i naVypów 

 OTcUXlenie oVi korpuVu YiemnegoH w wXkopie lub naVXpieH oT oVi projekWowanej nie powinnX bXć 
więkVYe niż ± 10 cm. Różnica w VWoVunku To projekWowanXcU rYęTnXcU robóW YiemnXcU nie może prYekracYać + 1 
cm i -3 cm. 
 SYerokość górnej powierYcUni korpuVu nie może różnić Vię oT VYerokości projekWowanej o więcej niż ± 10 
cmH a krawęTYie koronX Trogi nie powinnX mieć wXraźnXcU Yałamań w planie. 
 PocUXlenie Vkarp nie powinno różnić Vię oT projekWowanego o więcej niż 10Ę jego warWości  wXrażonej 
WangenVem kąWa. ÓakVXmalne nierówności na powierYcUni Vkarp nie powinnX prYekracYać ± 10 cm prYX pomiarYe 
łaWą 3-meWrowąH albo powinnX bXć Vpełnione inne wXmagania ToWXcYące nierównościH wXnikające Ye VpoVobu 
umocnienia powierYcUni VkarpX. 
 P grunWacU VkaliVWXcU wXmaganiaH ToWXcYące równości powierYcUni Tna wXkopu oraY pocUXlenia 
i równości VkarpH powinnX bXć określone w TokumenWacji projekWowej i SØPiORŁ. 
 
5.3. OTwoTnienia paVa robóW YiemnycU 

 NieYależnie oT buTowX urYąTYeń VWanowiącXcU elemenWX VXVWemów oTwaTniającXcUH ujęWXcU 
w TokumenWacji projekWowejH PXkonawca powinienH o ile wXmagają Wego warunki WerenoweH wXkonać 
urYąTYeniaH kWóre Yapewnią oTprowaTYenie wóT grunWowXcU i opaTowXcU poYa obVYar robóW YiemnXcU WakH abX 
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YabeYpiecYXć grunWX prYeT prYewilgoceniem i nawoTnieniem. PXkonawca ma obowiąYek Wakiego wXkonXwania 
wXkopów i naVXpówH abX powierYcUniom grunWu naTawać w całXm okreVie Wrwania robóW VpaTkiH Yapewniające 
prawiTłowe oTwoTnienie. 
 JeżeliH wVkuWek YanieTbania PXkonawcXH grunWX ulegną nawoTnieniuH kWóre VpowoTuje icU TługoWrwałą 
nieprYXTaWnośćH PXkonawca ma obowiąYek uVunięcia WXcU grunWów i YaVWąpienia icU grunWami prYXTaWnXmi na 
właVnX koVYW beY jakicUkolwiek ToTaWkowXcU opłaW Ye VWronX Ramawiającego Ya We cYXnnościH jak również Ya 
TowieYionX grunW. 
 OTprowaTYenie wóT To iVWniejącXcU Ybiorników naWuralnXcU i urYąTYeń oTwaTniającXcU muVi bXć 
poprYeTYone uYgoTnieniem Y oTpowieTnimi inVWXWucjami. 
 
5.4. OTwoTnienie wykopów 

 ØecUnologia wXkonania wXkopu muVi umożliwiać jego prawiTłowe oTwoTnienie w całXm okreVie 
Wrwania robóW YiemnXcU. PXkonanie wXkopów powinno poVWępować w kierunku poTnoVYenia Vię niweleWX. 
 P cYaVie robóW YiemnXcU należX YacUować oTpowieTni VpaTek poTłużnX i naTać prYekrojom 
poprYecYnXm VpaTkiH umożliwiające VYXbki oTpłXw wóT Y wXkopu. O ile w TokumenWacji projekWowej nie YawarWo 
innego wXmaganiaH VpaTek poprYecYnX nie powinien bXć mniejVYX niż 4Ę w prYXpaTku grunWów VpoiVWXcU i nie 
mniejVYX niż 2Ę w prYXpaTku grunWów nieVpoiVWXcU. NależX uwYglęTnić ewenWualnX wpłXw kolejności i VpoVobu 
oTVpajania grunWów oraY Werminów wXkonXwania innXcU robóW na Vpełnienie wXmagań ToWXcYącXcU 
prawiTłowego oTwoTnienia wXkopu w cYaVie poVWępu robóW YiemnXcU. 
 ŹróTła woTX oTVłonięWe prYX wXkonXwaniu wXkopówH należX ująć w rowX i Ilub TrenX. PoTX opaTowe i 
grunWowe należX oTprowaTYić poYa Weren paVa robóW YiemnXcU. 
 
6. OONTROLA JAOOŚCI ROŁÓT 

6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 

 Ogólne YaVaTX konWroli jakości robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 6. 

6.2. ŁaTania i pomiary w cYaVie wykonywania robóW YiemnycU 

6.2.1. SprawTYenie oTwoTnienia 

 SprawTYenie oTwoTnienia korpuVu Yiemnego polega na konWroli YgoTności Y wXmaganiami VpecXfikacji 
określonXmi w pkcie 5 oraY Y TokumenWacją projekWową. 
 SYcYególną uwagę należX Ywrócić naJ 
- właściwe ujęcie i oTprowaTYenie wóT opaTowXcUH 
- właściwe ujęcie i oTprowaTYenie wXVięków woTnXcU. 

6.2.2. SprawTYenie jakości wXkonania robóW 

 CYXnności wcUoTYące w YakreV VprawTYenia jakości wXkonania robóW określono w punkcie 6 SØPiORŁ M-
02.01.01 „PXkonanie wXkopów w grunWacU nieVkaliVWXcU”H M-02.02.01 „PXkonanie naVXpów”. 
 
6.3. ŁaTania To oTbioru korpuVu Yiemnego 

6.3.1. CYęVWoWliwość oraY YakreV baTań i pomiarów 

 CYęVWoWliwość oraY YakreV baTań i pomiarów To oTbioru korpuVu Yiemnego poTaje Wablica 2. 

Øablica 2. CYęVWoWliwość oraY YakreV baTań i pomiarów wXkonanXcU robóW YiemnXcU 

Lp. ŁaTana cecUa Óinimalna cYęVWoWliwość baTań i pomiarów 

1 Pomiar VYerokości korpuVu 
Yiemnego 

Pomiar  WaśmąH  VYablonemH  łaWą o  Tługości  3  m  i  
poYiomicą lub niwelaWoremH w oTVWępacU co 200 m 
na 

2 Pomiar VYerokości Tna 
rowów 

proVWXcUH w punkWacU głównXcU łukuH co 100 m na 
łukacU o R ³ 100 m co 50 m na łukacU o R < 100 m 

3 Pomiar rYęTnXcU 
powierYcUni korpuVu 
Yiemnego 

oraY w miejVcacUH kWóre buTYą wąWpliwości 

4 Pomiar pocUXlenia Vkarp  



Specyfikacje Techniczne Pykonania i OTbioru RobóW BuTowlanych 
 

 47 

5 Pomiar równości 
powierYcUni korpuVu 

 

6 Pomiar równości Vkarp  
7 Pomiar VpaTku poTłużnego 

powierYcUni korpuVu lub Tna 
rowu 

Pomiar niwelaWorem rYęTnXcU w oTVWępacU co 200 m 
oraY w punkWacU wąWpliwXcU 

8 ŁaTanie YagęVYcYenia grunWu PVkaźnik YagęVYcYenia określać Tla każTej ułożonej 
warVWwX lecY nie rYaTYiej niż w WrYecU punkWacU na 
1000 m2 warVWwX 

 
6.3.2. SYerokość korpuVu Yiemnego 

 SYerokość korpuVu Yiemnego nie może różnić Vię oT VYerokości projekWowanej o więcej niż ± 10 cm. 

6.3.3. SYerokość Tna rowów 

 SYerokość Tna rowów nie może różnić Vię oT VYerokości projekWowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.3.4. RYęTne koronX korpuVu Yiemnego 

 RYęTne koronX korpuVu Yiemnego nie mogą różnić Vię oT rYęTnXcU projekWowanXcU o więcej niż -3 cm 
lub +1 cm. 
 
6.3.5. PocUXlenie Vkarp 

 PocUXlenie  Vkarp  nie  może  różnić Vię oT  pocUXlenia  projekWowanego  o  więcej  niż 10Ę  warWości  
pocUXlenia wXrażonego WangenVem kąWa. 
 
6.3.6. Równość koronX korpuVu 

 Nierówności powierYcUni korpuVu Yiemnego mierYone łaWą 3-meWrowąH nie mogą prYekracYać 3 cm. 

6.3.7. Równość Vkarp 

 Nierówności VkarpH mierYone łaWą 3-meWrowąH nie mogą prYekracYać ± 10 cm. 

6.3.8. SpaTek poTłużnX koronX korpuVu lub Tna rowu 

 SpaTek poTłużnX powierYcUni korpuVu Yiemnego lub Tna rowuH VprawTYonX prYeY pomiar niwelaWorem 
rYęTnXcU wXVokościowXcUH nie może Tawać różnicH w VWoVunku To rYęTnXcU projekWowanXcUH więkVYXcU niż -3 cm 
lub +1 cm. 

6.3.9. RagęVYcYenie grunWu 

 PVkaźnik YagęVYcYenia grunWu określonX YgoTnie Y ŁN-77I8931-12 [7] powinien bXć YgoTnX Y YałożonXm 
Tla oTpowieTniej kaWegorii rucUu. P prYXpaTku grunWów Tla kWórXcU nie można określić wVkaźnika YagęVYcYenia 
należX określić wVkaźnik oTkVYWałcenia I0H YgoTnie Y normą PN-S-02205J1998 [4]. 
 
6.4. RaVaTy poVWępowania Y waTliwie wykonanymi roboWami 

 PVYXVWkie maWeriałX nie Vpełniające wXmagań poTanXcU w oTpowieTnicU punkWacU VpecXfikacjiH YoVWaną 
oTrYucone. Jeśli maWeriałX nie Vpełniające wXmagań YoVWaną wbuTowane lub YaVWoVowaneH Wo na polecenie 
InżXniera PXkonawca wXmieni je na właściweH na właVnX koVYW. 
 PVYXVWkie roboWXH kWóre wXkaYują więkVYe oTcUXlenia cecU oT określonXcU w punkWacU 5 i 6 VpecXfikacji 
powinnX bXć ponownie wXkonane prYeY PXkonawcę na jego koVYW. 
 Na piVemne wXVWąpienie PXkonawcXH InżXnier może uYnać waTę Ya nie mającą YaVaTnicYego wpłXwu na 
cecUX ekVploaWacXjne Trogi i uVWali YakreV i wielkość poWrąceń Ya obniżoną jakość. 
7. OŁÓIAR ROŁÓT 

7.1. Ogólne YaVaTy obmiaru robóW 

 Ogólne YaVaTX obmiaru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 7. 

7.2. Obmiar robóW YiemnycU 

 JeTnoVWka obmiarową jeVWJ 
- 1 m3 (meWr VYeściennX) – wXkonanXcU robóW YiemnXcU (wXkopXH naVXpX)H 
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- 1 Óg (Wona) – grunWu Y wXkopów wXwieYionego na wXVXpiVko. 
 
8. OMŁIÓR ROŁÓT 

 Ogólne YaVaTX oTbioru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 8. 
 RoboWX Yiemne uYnaje Vię Ya wXkonane YgoTnie Y TokumenWacją projekWowąH SØPIORŁ i wXmaganiami 
InżXnieraH jeżeli wVYXVWkie pomiarX i baTania Y YacUowaniem Wolerancji wg pkW 6 TałX wXniki poYXWXwne. 
 
9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

 Ogólne uVWalenia ToWXcYące poTVWawX płaWności poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” 
pkW 9. 
  

10. PRRNPISY RPIĄRANN 

10.1. Normy 

1. PN-Ł-02480J1986 GrunWX buTowlane. Określenia. SXmbole. PoTYiał i opiV grunWówH 
2. PN-Ł-04481J1988 GrunWX buTowlane. ŁaTania próbek grunWówH 
3. PN-Ł-04493J1960 GrunWX buTowlane. OYnacYanie kapilarności biernejH 
4. PN-S-02205J1998 Mrogi VamocUoTowe. RoboWX Yiemne. PXmagania i baTaniaH 
5. ŁN-64I8931-01 Mrogi VamocUoTowe. OYnacYenie wVkaźnika piaVkowegoH 
6. ŁN-64I8931-02 Mrogi VamocUoTowe. OYnacYenie moTułu oTkVYWałcenia nawierYcUni poTaWnXcU 

i poTłoża prYeY obciążenie płXWąH 
7. ŁN-77I8931-12 OYnacYenie wVkaźnika YagęVYcYenia grunWu. 

 
10.2. Inne TokumenWy 

5. PXkonanie i oTbiór robóW YiemnXcU Tla Tróg VYXbkiego rucUuH IŁMiÓH ParVYawa  1978H 
9. InVWrukcja baTań poTłoża grunWowego buTowli TrogowXcU i moVWowXcUH GMMPHParVYawa 1998H 
10. OaWalog WXpowXcU konVWrukcji nawierYcUni poTaWnXcU i półVYWXwnXcUH IŁMiÓH ParVYawa 1997H 
11. PXWXcYne wYmacniania poTłoża grunWowego w buTownicWwie TrogowXmH IŁMiÓH ParVYawa 2002. 
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STPiORŁ M-02.01.01 PYOONANIN NASYPÓP 

1. PSTĘP 

1.1. PrYeTmioW STPiORŁ 

 PrYeTmioWem niniejVYej SpecXfikacji ØecUnicYnej PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU (SØPiORŁ) Vą 
wXmagania ToWXcYące wXkonania i oTbioru naVXpów w ramacU YaTania pn. „Rozbiórka moVWu i buTowa 
przepuVWu w ciągu ulicy BorowiańVkiej w RębowicacU”. 
 
1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

 NiniejVYa VpecXfikacja WecUnicYna (SØPiORŁ) VWanowi TokumenW konWrakWowX prYX realiYacji robóW 
wXmienionXcU w pkW 1.1. 
 
1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

 UVWalenia YawarWe w niniejVYej VpecXfikacji ToWXcYą YaVaT prowaTYenia robóW YiemnXcU YwiąYanXcU 
Y wXkonaniem naVXpów i obejmująJ 
- wXkonanie YaVXpki prYepuVWuH elemenWów oTwoTnieniaH 
- ukVYWałWowanie Vkarp na wlocie i wXlocieH 
- reprofilacja Vkarp oT VWronX wloWu i wXloWu.  
 
1.4. Określenia poTVWawowe 

 PoTVWawowe określenia YoVWałX poTane w SØPiORŁ M-02.00.01 „RoboWX Yiemne. PXmagania ogólne” 
pkW 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania ToWycYące robóW 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące robóW poTano w SØPiORŁ M-02.00.01 „RoboWX Yiemne. PXmagania 
ogólne” pkW 1.5. 
 
2. ÓATNRIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania ToWycYące maWeriałów 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące maWeriałówH icU poYXVkiwania i VkłaTowaniaH poTano w SØPiORŁ M-
02.00.01 „RoboWX Yiemne. PXmagania ogólne” pkW 2. 
 
2.2. GrunWy i maWeriały To naVypów 

 GrunWX i maWeriałX TopuVYcYone To buTowX naVXpów powinnX Vpełniać wXmagania określone w PN-S-
02205 J1998 [4]. 
 GrunWX i maWeriałX To buTowX naVXpów poTaje Wablica 1 
Øablica 1. PrYXTaWność grunWów To wXkonXwania buTowli YiemnXcU wg PN-S-02205 J1998 [4]. 

PrYeYnacYenie PrYXTaWne PrYXTaWne 
Y YaVWrYeżeniami 

Øreść 
YaVWrYeżenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na Tolne 
warVWwX 
naVXpów 
poniżej VWrefX 

 
 
 
 
 
1. RoYTrobnione grunWX 
VkaliVWe WwarTe oraY grunWX 
kamieniVWeH 
YwieWrYelinoweH rumoVYe i 
oWocYaki 
2. ŻwirX i poVpółkiH również 
gliniaVWe 
3. PiaVki gruboH śreTnio i 
TrobnoYiarniVWeH naWuralne 
i łamane 
4. PiaVki gliniaVWe Y 
TomieVYką frakcji żwirowo-
kamieniVWej (morenowe) o 

1. RoYTrobnione grunWX VkaliVWe 
miękkie 
 
2. RwieWrYelinX i rumoVYe 
gliniaVWe 
3. PiaVki pXlaVWeH piaVki gliniaVWeH 
pXłX piaVYcYXVWe i pXłX 
4. PiaVki prócUnicYneH Y 
wXjąWkiem pXlaVWXcU piaVków 
prócUnicYnXcU 
5. GlinX piaVYcYXVWeH glinX i glinX 
pXlaVWe oraY inne o wL       < 35Ę 
6. GlinX piaVYcYXVWe YwięzłeH 
glinX Ywięzłe i glinX pXlaVWe 
Ywięzłe oraY inne grunWX o 
granicX płXnności wL oT 35 To 
60Ę 

- gTX porX w gruncie VkaliVWXm 
będą wXpełnione grunWem lub 
maWeriałem TrobnoYiarniVWXm 
- gTX będą wbuTowane w 
miejVca VucUe lub 
YabeYpiecYone oT wóT 
grunWowXcU i powierYcUniowXcU 
- To naVXpów nie wXżVYXcU niż 3 
mH YabeYpiecYonXcU prYeT 
Yawilgoceniem 
- w miejVcacU VucUXcU lub 
prYejściowo YawilgoconXcU 
 
- To naVXpów nie wXżVYXcU niż 3 
mJ YabeYpiecYonXcU prYeT 
Yawilgoceniem lub po 
ulepVYeniu Vpoiwami 



Specyfikacje Techniczne Pykonania i OTbioru RobóW BuTowlanych 
 

50  

prYemarYania wVkaźniku różnoYiarniV-
Wości U³15 
5. Żużle wielkopiecowe i 
inne meWalurgicYne Ye 
VWarXcU Ywałów (powXżej 5 
laW) 
6. Łupki prYXwęgłowe 
prYepalone 
7. PXViewki kamienne o 
YawarWości frakcji iłowej 
poniżej 2Ę 

7. PXViewki kamienne gliniaVWe 
o YawarWości frakcji iłowej 
ponaT 2Ę 
 
 
8. Żużle wielkopiecowe i inne 
meWalurgicYne Y nowego 
VWuTYenia (To 5 laW) 
9. Iłołupki prYXwęglowe 
nieprYepalone 
 
10. PopiołX loWne i mieVYaninX 
popiołowo-żużlowe 
 

 
- gTX YwierciaTło woTX 
grunWowej YnajTuje Vię na 
głębokości więkVYej oT 
kapilarności biernej grunWu 
poTłoża 
- o ogranicYonej poTaWności na 
roYpaT - łącYne VWraWX maVX To 
5Ę 
- gTX wolne prYeVWrYenie 
YoVWaną wXpełnione maWeriałem 
TrobnoYiarniVWXm 
- gTX Yalegają w miejVcacU 
VucUXcU lub Vą iYolowane oT 
woTX 

 
 
 
 
Na górne 
warVWwX na- 
VXpów w VWre- 
fie prYemar- 
Yania 

 
1. ŻwirX i poVpółki 
2. PiaVki grubo i śreTnio- 
YiarniVWe 
3. Iłołupki prYXwęglowe 
prYepalone Yawierające 
mniej niż 15Ę Yiarn mniej- 
VYXcU oT 0H075 mm 
4. PXViewki kamienne o 
uYiarnieniu oTpowiaTają- 
cXm poVpółkom lub żwirom 

1. ŻwirX i poVpółki gliniaVWe 
2. PiaVki pXlaVWe i gliniaVWe 
3. PXłX piaVYcYXVWe i pXłX 
4. GlinX o granicX płXnności 
mniejVYej niż 35Ę 
5. ÓieVYaninX popiołowo-
żużlowe Y węgla kamiennego 
6. PXViewki kamienne gliniaVWe 
o YawarWości frakcji iłowej >2Ę 
7. Żużle wielkopiecowe i inne 
meWalurgicYne 
8. PiaVki TrobnoYiarniVWe 

 
 
 
- poT warunkiem ulepVYenia 
WXcU grunWów VpoiwamiH Wakimi 
jakJ cemenWH wapnoH akWXwne 
popiołX iWp. 
 
 
- TrobnoYiarniVWe i  nieroYpaTo- 
weJ VWraWX maVX To 1Ę 
- o wVkaźniku nośności wnoś³10 

P wXkopacU i 
miejVcacU 
YerowXcU To 
głębokości 
prYemarYania 

 
 
GrunWX niewXVaTYinowe 

 
 
GrunWX wąWpliwe i wXVaTYinowe 

 
- gTX Vą ulepVYane Vpoiwami 
(cemenWemH wapnemH 
akWXwnXmi popiołami iWp.) 

 

3. SPRRĘT1 

3.1. Ogólne wymagania ToWycYące VprYęWu 

 Ogólne wXmagania i uVWalenia ToWXcYące VprYęWu określono w SØPiORŁ M-02.00.01  „RoboWX Yiemne. 
PXmagania ogólne” pkW 3. 
 
4. TRANSPORT 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące WranVporWu poTano w SØPiORŁ M-02.00.01 „RoboWX Yiemne. PXmagania 
ogólne” pkW 4. 

5. PYOONANIN ROŁÓT 

5.1. Ogólne YaVaTy wykonania robóW 

 Ogólne YaVaTX wXkonania robóW poTano w SØPiORŁ M-02.00.01 „RoboWX Yiemne. PXmagania ogólne” 
pkW 5. 
 
5.2. Ukop i Tokop 

5.2.1. ÓiejVce ukopu lub Tokopu 

 ÓiejVce ukopu lub Tokopu powinno bXć wVkaYane w TokumenWacji projekWowejH w innXcU TokumenWacU 
konWrakWowXcU lub prYeY InżXniera. Jeżeli miejVce Wo YoVWało wXbrane prYeY PXkonawcęH muVi bXć ono 
YaakcepWowane prYeY InżXniera. 
 ÓiejVce ukopu lub Tokopu powinno bXć Wak TobraneH żebX Yapewnić prYewóY lub prYemieVYcYanie 
grunWu na jak najkróWVYXcU oTległościacU. O ile Wo możliweH WranVporW grunWu powinien oTbXwać Vię w poYiomie 
lub YgoTnie Ye VpaTkiem Werenu. UkopX mogą mieć kVYWałW poVYerYonXcU rowów prYXległXcU To korpuVu. UkopX 
powinnX bXć wXkonXwane równolegle To oVi TrogiH po jeTnej lub obu jej VWronacU. 
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5.2.2. RaVaTX prowaTYenia robóW w ukopie i Tokopie 

 PoYXVkiwanie grunWu Y ukopu lub Tokopu może roYpocYąć Vię Topiero po pobraniu próbek i YbaTaniu 
prYXTaWności Yalegającego grunWu To buTowX naVXpów oraY po wXTaniu YgoTX na piśmie prYeY InżXniera. 
Głębokość na jaką należX ocenić prYXTaWność grunWu powinna bXć ToVWoVowana To YakreVu prac. 
 GrunWX nieprYXTaWne To buTowX naVXpów nie powinnX bXć oTVpajaneH cUXba że wXmaga Wego ToVWęp To 
grunWu prYeYnacYonego To prYewieYienia Y Tokopu w naVXp. OTVpojone prYeY PXkonawcę grunWX nieprYXTaWne 
powinnX bXć wbuTowane Y powroWem w miejVcu icU poYXVkaniaH YgoTnie Ye wVkaYaniami InżXniera. RoboWX We 
będą włącYone To obmiaru robóW i opłacone prYeY Ramawiającego WXlko wówcYaVH gTX oTVpojenie grunWów 
nieprYXTaWnXcU bXło koniecYne i YoVWało poWwierTYone prYeY InżXniera. 
 Mno  ukopu  należX  wXkonać Ye  VpaTkiem  oT  2  To  3Ę  w  kierunku  możliwego  VpłXwu  woTX.  O  ile  Wo  
koniecYneH ukop (Tokop) należX oTwoTnić prYeY wXkonanie rowu oTpłXwowego. 
 Jeżeli ukop jeVW YlokaliYowanX na YbocYuH nie może on naruVYać VWaWecYności YbocYa. 
 Mno i VkarpX ukopu po YakońcYeniu jego ekVploaWacji powinnX bXć Wak ukVYWałWowaneH abX 
UarmoniYowałX Y oWacYającXm Werenem. Na Tnie i VkarpacU ukopu należX prYeprowaTYić rekulWXwację weTług 
oTrębnej TokumenWacji projekWowej. 
 
5.3. Pykonanie naVypów 

5.3.2. Pybór grunWów i maWeriałów To wykonania naVypów 

 PXbór grunWów i maWeriałów To wXkonania naVXpów powinien bXć TokonanX Y uwYglęTnieniem YaVaT 
poTanXcU w punkcie 2. 

5.3.3. RaVaTy wykonania naVypów 

5.3.3.1. Ogólne YaVaTX wXkonXwania naVXpów 

 NaVXpX (YaVXpki) powinnX bXć wYnoVYone prYX YacUowaniu prYekroju poprYecYnego i profilu poTłużnegoH 
kWóre określono w TokumenWacji projekWowejH Y uwYglęTnieniem ewenWualnXcU Ymian wprowaTYonXcU YawcYaVu 
prYeY InżXniera. 
 P celu Yapewnienia VWaWecYności naVXpu i jego równomiernego oViaTania należX prYeVWrYegać 
naVWępującXcU YaVaTJ 
a) NaVXpX należX wXkonXwać meWoTą warVWwowąH Y grunWów prYXTaWnXcU To buTowX naVXpów. NaVXpX powinnX 

bXć wYnoVYone równomiernie na całej VYerokościH 
b) Grubość warVWwX w VWanie luźnXm powinna bXć oTpowieTnio Tobrana w Yależności oT roTYaju grunWu 

i VprYęWu użXwanego To YagęVYcYania. PrYXVWąpienie To wbuTowania kolejnej warVWwX naVXpu może naVWąpić 
Topiero po VWwierTYeniu prYeY InżXniera prawiTłowego wXkonania warVWwX poprYeTniejH 

c) GrunWX o różnXcU właściwościacU należX wbuTowXwać w oTTYielnXcU warVWwacUH o jeTnakowej grubości na 
całej VYerokości naVXpu. GrunWX VpoiVWe należX wbuTowXwać w TolneH a grunWX nieVpoiVWe w górne warVWwX 
naVXpuH 

T) ParVWwX grunWu prYepuVYcYalnego należX wbuTowXwać poYiomoH a warVWwX grunWu mało prYepuVYcYalnego (o 
wVpółcYXnniku O10 £ 10-5 mIV) Ye VpaTkiem górnej powierYcUni około 4Ę ± 1Ę. OieTX naVXp jeVW buTowanX w 
Werenie płaVkim VpaTek powinien bXć obuVWronnXH gTX naVXp jeVW buTowanX na YbocYu VpaTek powinien bXć 
jeTnoVWronnXH YgoTnX Y jego pocUXleniem. UkVYWałWowanie powierYcUni warVWwX powinno uniemożliwiać 
lokalne gromaTYenie Vię woTXH 

e) Jeżeli w okreVie YimowXm naVWępuje prYerwa w wXkonXwaniu naVXpuH a górna powierYcUnia jeVW wXkonana Y 
grunWu VpoiVWegoH Wo jej VpaTki porYecYne powinnX bXć ukVYWałWowane ku oVi naVXpuH a woTa oTprowaTYona 
poYa naVXp Y YaVWoVowaniem ścieku. Øakie ukVYWałWowanie górnej powierYcUni grunWu VpoiVWego Yapobiega 
powVWaniu poWencjalnXcU powierYcUni pośliYgu w gruncie WworYącXm naVXpH 

f) Górną warVWwę naVXpuH o grubości co najmniej 0H5 m należX wXkonać Y grunWów niewXVaTYinowXcUH 
o wVkaźniku woToprYepuVYcYalności O10 ³ 6 ´ 10 –5 mIV i wVkaźniku różnoYiarniVWości U ³ 5. Jeżeli PXkonawca 
nie TXVponuje grunWem o WakicU właściwościacUH InżXnier może wXraYić YgoTę na ulepVYenie górnej warVWwX 
naVXpu poprYeY VWabiliYację cemenWemH wapnem lub popiołami loWnXmi. P Wakim prYXpaTku jeVW koniecYne 
VprawTYenie warunku nośności i mroYooTporności konVWrukcji nawierYcUni i wprowaTYenie korekWXH 
polegającej na roYbuTowaniu poTbuTowX pomocnicYejH 

g) Na WerenacU o wXVokim VWanie wóT grunWowXcU oraY na WerenacU YalewowXcU Tolne warVWwX naVXpuH 
o grubości co najmniej 0H5 m powXżej najwXżVYego poYiomu woTXH należX wXkonać Y grunWu 
prYepuVYcYalnegoH 
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U) PrYX wXkonXwaniu naVXpów Y popiołów loWnXcUH warVWwę poT popiołamiH grubości 0H3 To 0H5 mH należX 
wXkonać Y grunWu lub maWeriałów o Tużej prYepuVYcYalności. Górnej powierYcUni warVWwX popiołu należX 
naTać VpaTki poprYecYne 4Ę ±1Ę weTług poY. T)H 

i) GrunW prYewieYionX w miejVce wbuTowania powinien bXć beYYwłocYnie wbuTowanX w naVXp. InżXnier może 
Topuścić cYaVowe VkłaTowanie grunWuH poT warunkiem jego YabeYpiecYenia prYeT naTmiernXm 
Yawilgoceniem. 

5.3.3.2. PXkonXwanie naVXpów w okreVie TeVYcYów 

 PXkonXwanie naVXpów należX prYerwaćH jeżeli wilgoWność grunWu prYekracYa warWość TopuVYcYalnąH Wo 
YnacYX jeVW więkVYa oT wilgoWności opWXmalnej o więcej niż 10Ę jej warWości. 
 Na warVWwie grunWu naTmiernie Yawilgoconego nie wolno ukłaTać naVWępnej warVWwX grunWu. 
 OVuVYenie można prYeprowaTYić w VpoVób mecUanicYnX lub cUemicYnXH poprYeY wXmieVYanie Y wapnem 
palonXm albo UXTraWXYowanXm. 
 P celu YabeYpiecYenia naVXpu prYeT naTmiernXm YawilgoceniemH poVYcYególne jego warVWwX oraY 
korona naVXpu po YakońcYeniu robóW YiemnXcU powinnX bXć równe i mieć VpaTki poWrYebne To prawiTłowego 
oTwoTnienia. 
 P okreVie TeVYcYowXm nie należX poYoVWawiać nie YagęVYcYonej warVWwX To Tnia naVWępnego. Jeżeli 
warVWwa grunWu nieYagęVYcYonego uległa prYewilgoceniuH a PXkonawca nie jeVW w VWanie oVuVYXć jej i Yagęścić 
w cYaVie YaakcepWowanXm prYeY InżXnieraH Wo może on nakaYać PXkonawcX uVunięcie waTliwej warVWwX. 

5.3.3.3. PXkonXwanie naVXpów w okreVie mroYów 

 NieTopuVYcYalne jeVW wXkonXwanie naVXpów w WemperaWurYe prYX kWórej nie jeVW możliwe oViągnięcie w 
naVXpie wXmaganego wVkaźnika YagęVYcYenia grunWów. 
 Nie TopuVYcYa Vię wbuTowania w naVXp grunWów YamarYnięWXcU lub grunWów prYemieVYanXcU Ye 
śniegiem lub loTem. 
 P cYaVie TużXcU opaTów śniegu wXkonXwanie naVXpów powinno bXć prYerwane. PrYeT wYnowieniem 
prac należX uVunąć śnieg  Y powierYcUni wYnoVYonego naVXpu. 
 Jeżeli warVWwa nieYagęVYcYonego grunWu YamarYłaH Wo nie należX jej prYeT roYmarYnięciem YagęVYcYać ani 
ukłaTać na niej naVWępnXcU warVWw. 

5.3.4. RagęVYcYenie grunWu 

5.3.4.1. Ogólne YaVaTX YagęVYcYania grunWu 

 OażTa warVWwa grunWu jak najVYXbciej po jej roYłożeniuH powinna bXć YagęVYcYona Y YaVWoVowaniem 
VprYęWu oTpowieTniego Tla Tanego roTYaju grunWu oraY wXVWępującXcU warunków. 
 RoYłożone warVWwX grunWu należX YagęVYcYać oT krawęTYi naVXpu w kierunku jego oVi. 

5.3.4.2. Grubość warVWwX 

 Grubość warVWwX YagęVYcYonego grunWu oraY licYbę prYejść maVYXnX YagęVYcYającej Yaleca Vię określić 
ToświaTcYalnie Tla każTego roTYaju grunWu i WXpu maVYXnX. 

5.3.4.3. PilgoWność grunWu 

 PilgoWność grunWu w cYaVie YagęVYcYania powinna bXć równa wilgoWności opWXmalnejH Y WolerancjąJ 
a) w grunWacU nieVpoiVWXcU   ±2 Ę 
b) w grunWacU mało i śreTnio VpoiVWXcU +0 ĘH  -2 Ę 
c) w mieVYaninacU popiołowo-żużlowXcU +2ĘH  -4 Ę 

 SprawTYenie wilgoWności grunWu należX prYeprowaTYać laboraWorXjnie. 

5.3.4.4. PXmagania ToWXcYące YagęVYcYania 

 P Yależności oT uYiarnienia VWoVowanXcU maWeriałówH YagęVYcYenie warVWwX należX określać Ya pomocą 
oYnacYenia wVkaźnika YagęVYcYenia lub porównania pierwoWnego i wWórnego moTułu oTkVYWałcenia. 
 OonWrolę YagęVYcYenia na poTVWawie porównania pierwoWnego i wWórnego moTułu oTkVYWałceniaH 
określonXcU YgoTnie Y normą PN-S-02205J1998 [4]H należX VWoVować WXlko Tla grunWów gruboYiarniVWXcUH Tla 
kWórXcU nie jeVW możliwe określenie wVkaźnika YagęVYcYenia IVH weTług ŁN-77I8931-12 [9]. 
 PVkaźnik YagęVYcYenia grunWów w naVXpacUH określonX weTług normX ŁN-77I8931-12 [9]H powinien 
wXnoVić min. 1H00. 
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5.4. OTkłaTy 

5.4.1. Parunki ogólne wykonania oTkłaTów 

 RoboWX omówione w WXm punkcie ToWXcYą poVWępowania Y grunWami lub innXmi maWeriałamiH kWóre 
YoVWałX poYXVkane w cYaVie wXkonXwania wXkopówH a kWóre nie będą wXkorYXVWane To buTowX naVXpów oraY 
innXcU prac YwiąYanXcU Y WraVą Trogową. 
 GrunWX lub inne maWeriałX powinnX bXć prYewieYione na oTkłaTH jeżeliJ 
a) VWanowią naTmiar objęWości w VWoVunku To objęWości grunWów prYewiTYianXcU To wbuTowaniaH 
b) są nieprYXTaWne To buTowX naVXpów oraY wXkorYXVWania w innXcU pracacUH YwiąYanXcU Y buTową WraVX 

TrogowejH 
c) Ye wYglęTu na Uarmonogram robóW nie jeVW ekonomicYnie uYaVaTnione ocYekiwanie na wbuTowanie 

maWeriałów poYXVkiwanXcU Y wXkopu. 
 PXkonawca może prYXjąćH że YacUoTYi jeTen Y poTanXcU wXżej prYXpaTków WXlko wówcYaVH gTX YoVWało 
Wo jeTnoYnacYnie określone w TokumenWacji projekWowejH Uarmonogramie robóW lub prYeY InżXniera. 

5.4.2. LokaliYacja oTkłaTu  

 Jeżeli poYwalają na Wo właściwości maWeriałów prYeYnacYonXcU To prYewieYienia na oTkłaTH maWeriałX We 
powinnX bXć w raYie możliwości wXkorYXVWane To wXrównania WerenuH YaVXpania Tołów i VYWucYnXcU wXrobiVk 
oraY To ewenWualnego poVYerYenia naVXpów. RoboWX We powinnX bXć wXkonane YgoTnie Y TokumenWacją 
projekWową i oTpowieTnimi YaVaTamiH ToWXcYącXmi wbuTowania i YagęVYcYania grunWów oraY wVkaYówkami 
InżXniera. 
 Jeżeli nie prYewiTYiano YagoVpoTarowania naTmiaru objęWości w VpoVób określonX powXżejH maWeriałX We 
należX prYewieźć na oTkłaT. 
 LokaliYacja oTkłaTu powinna bXć wVkaYana w TokumenWacji projekWowej lub prYeY InżXniera. Jeżeli 
miejVce oTkłaTu YoVWało wXbrane prYeY PXkonawcęH muVi bXć ono YaakcepWowane prYeY InżXniera. NieYależnie 
oT WegoH PXkonawca muVi uYXVkać YgoTę właściciela Werenu. 
 Jeżeli oTkłaTX Vą YlokaliYowane wYTłuż oTcinka WraVX prYebiegającego w wXkopieH WoJ 
a) oTkłaTX można wXkonać Y obu VWron wXkopuH jeżeli pocUXlenie poprYecYne Werenu jeVW niewielkieH prYX cYXm 

oTległość poTnóża VkarpX oTkłaTu oT górnej krawęTYi wXkopu powinna wXnoVićJ 
- nie mniej niż 3 m w grunWacU prYepuVYcYalnXcUH 
- nie mniej niż 5 m w grunWacU nieprYepuVYcYalnXcUH 

b) prYX YnacYnXm pocUXleniu poprYecYnXm WerenuH jeTnak mniejVYXm oT 20ĘH oTkłaT należX wXkonać WXlko oT 
górnej VWronX wXkopuH Tla ocUronX oT woTX VWokowejH 

c) prYX pocUXleniu poprYecYnXm Werenu wXnoVYącXm ponaT 20ĘH oTkłaT należX YlokaliYować poniżej wXkopuH 
T) na oTcinkacU YagrożonXcU prYeY YaVXpXwanie Trogi śniegiemH oTkłaT należX wXkonać oT VWronX najcYęściej 

wiejącXcU wiaWrówH w oTległości ponaT 20 m oT krawęTYi wXkopu. 

5.4.3. RaVaTy wykonania oTkłaTów 

 PXkonanie oTkłaTówH a w VYcYególności icU wXVokośćH pocUXlenieH YagęVYcYenie oraY oTwoTnienie 
powinnX bXć YgoTne Y wXmaganiami poTanXmi w TokumenWacji projekWowej lub SØPiORŁ. Jeżeli nie określono 
inacYejH należX prYeVWrYegać uVWaleń poTanXcU w normie PN-S-02205J1998 [4] Wo YnacYX oTkłaT powinien bXć 
uformowanX w prXYmę o wXVokości To 1H5 mH pocUXleniu Vkarp oT 1To 1H5 i VpaTku koronX oT 2Ę To 5Ę. 
 OTkłaTX powinnX bXć Wak ukVYWałWowaneH abX UarmoniYowałX Y oWacYającXm Werenem. PowierYcUnie 
oTkłaTów powinnX bXć obViane WrawąH obVaTYone krYewami lub TrYewami albo prYeYnacYone na użXWki rolne lub 
leśneH YgoTnie Y TokumenWacją projekWową. 
 OTVpajanie maWeriału prYewiTYianego To prYewieYienia na oTkłaT powinno bXć prYerwaneH o ile warunki 
aWmoVferXcYne lub inne prYXcYXnX uniemożliwiają jego wbuTowanie YgoTnie Y wXmaganiami VformułowanXmi w 
WXm YakreVie w TokumenWacji projekWowejH SØPiORŁ lub prYeY InżXniera. 
 PrYeT prYewieYieniem grunWu na oTkłaT PXkonawca powinien upewnić VięH że Vpełnione Vą warunki 
określone w pkcie 5.4.1. Jeżeli wVkuWek pocUopnego prYewieYienia grunWu na oTkłaT prYeY PXkonawcęH YajTYie 
koniecYność TowieYienia grunWu To wXkonania naVXpów Y ukopuH Wo koVYW WXcU cYXnności w całości obciąża 
PXkonawcę. 

6. OONTROLA JAOOŚCI ROŁÓT 

6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 

 Ogólne YaVaTX konWroli jakości robóW poTano w SØPiORŁ M-02.00.01 „RoboWX Yiemne. PXmagania 
ogólne” pkW 6. 
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6.2. SprawTYenie wykonania ukopu i Tokopu 

 SprawTYenie wXkonania ukopu i Tokopu polega na konWrolowaniu YgoTności Y wXmaganiami 
określonXmi w pkcie 5.2 niniejVYej VpecXfikacji oraY w TokumenWacji projekWowej i SØPiORŁ. P cYaVie konWroli 
należX Ywrócić VYcYególną uwagę na VprawTYenieJ 
a) YgoTności roTYaju grunWu Y określonXm w TokumenWacji projekWowej i SØPiORŁH 
b) YacUowania kVYWałWu YbocYXH Yapewniającego icU VWaWecYnośćH 
c) oTwoTnieniaH 
T) YagoVpoTarowania (rekulWXwacji) Werenu po YakońcYeniu ekVploaWacji ukopu. 

 
6.3. SprawTYenie jakości wykonania naVypów 

6.3.1. RoTYaje baTań i pomiarów 

 SprawTYenie jakości wXkonania naVXpów polega na konWrolowaniu YgoTności Y wXmaganiami 
określonXmi w pukWacU 2H3 oraY 5.3 niniejVYej VpecXfikacji i w TokumenWacji projekWowej. 
 SYcYególną uwagę należX Ywrócić naJ 
a) baTania prYXTaWności grunWów To buTowX naVXpówH 
b) baTania prawiTłowości wXkonania poVYcYególnXcU warVWw naVXpuH 
c) baTania YagęVYcYenia naVXpu (YaVXpki)H 
T) oTwoTnienie naVXpu. 
 

6.3.2. ŁaTania prYyTaWności grunWów To buTowy naVypów (YaVypek) 

 ŁaTania prYXTaWności grunWów To buTowX naVXpu powinnX bXć prYeprowaTYone na próbkacU pobranXcU 
Y każTej parWii prYeYnacYonej To wbuTowania w korpuV YiemnXH pocUoTYącej Y nowego źróTłaH jeTnak nie rYaTYiej 
niż jeTen raY na 3000 m3. P każTXm baTaniu należX określić naVWępujące właściwościJ 
- VkłaT granulomeWrXcYnXH wg PN-Ł-04481 J1988 [1]H 
- YawarWość cYęści organicYnXcUH wg PN-Ł-04481J1988 [1]H 
- wilgoWność naWuralnąH wg PN-Ł-04481J1988 [1]H 
- wilgoWność opWXmalną i makVXmalną gęVWość objęWościową VYkieleWu grunWowegoH wg PN-Ł-04481J1988 [1]H 
- granicę płXnnościH wg PN-Ł-04481J1988 [1]H 
- kapilarność biernąH wg PN-Ł-04493J1960 [3]H 
- wVkaźnik piaVkowXH wg ŁN-64I8931-01 [7]. 

6.3.3. ŁaTania konWrolne prawiTłowości wXkonania poVYcYególnXcU warVWw naVXpu 

 ŁaTania konWrolne prawiTłowości wXkonania poVYcYególnXcU warVWw naVXpu polegają na VprawTYeniuJ 
a) prawiTłowości roYmieVYcYenia grunWów o różnXcU właściwościacU w naVXpieH 
b) oTwoTnienia każTej warVWwXH 
c) grubości każTej warVWwX i jej wilgoWności prYX YagęVYcYaniu; baTania należX prYeprowaTYić nie rYaTYiej niż 

jeTen raY na 500 m2 warVWwXH 
T) naTania VpaTków warVWwom Y grunWów VpoiVWXcU weTług pkWu 5.3.3.1 poY. T)H 
e) prYeVWrYegania ogranicYeń określonXcU w pkWacU 5.3.3.2 i 5.3.3.3H ToWXcYącXcU wbuTowania grunWów 

w okreVie TeVYcYów i mroYów. 

6.3.4. SprawTYenie YagęVYcYenia naVypu oraY poTłoża naVypu 

 SprawTYenie YagęVYcYenia naVXpu oraY poTłoża naVXpu polega na VkonWrolowaniu YgoTności warWości 
wVkaźnika YagęVYcYenia IV lub VWoVunku moTułów oTkVYWałcenia Y warWościami Mo bieżącej konWroli YagęVYcYenia 
TopuVYcYa Vię aparaWX iYoWopowe. 
 OYnacYenie wVkaźnika YagęVYcYenia IV powinno bXć prYeprowaTYone weTług normX ŁN-77I8931-12 [9]H 
oYnacYenie moTułów oTkVYWałcenia weTług normX PN-S-02205J1998 [4]. 
 RagęVYcYenie każTej warVWwX należX konWrolować nie rYaTYiej niżJ 
- jeTen raY w WrYecU punkWacU na 1000 m2 warVWwXH w prYXpaTku określenia warWości IVH 
- jeTen raY w WrYecU punkWacU na 2000 m2 warVWwX w prYXpaTku określenia pierwoWnego   i wWórnego moTułu 

oTkVYWałcenia. 
 PXniki konWroli YagęVYcYenia robóW PXkonawca powinien wpiVXwać To TokumenWów laboraWorXjnXcU. 
PrawiTłowość YagęVYcYenia konkreWnej warVWwX naVXpu lub poTłoża poT naVXpem powinna bXć poWwierTYona 
prYeY InżXniera wpiVem w TYienniku buTowX. 
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6.4. SprawTYenie jakości wykonania oTkłaTu 

 SprawTYenie wXkonania oTkłaTu polega na VprawTYeniu YgoTności Y wXmaganiami określonXmi 
w SØPiORŁ M-02.00.01 „RoboWX YiemneH wXmagania ogólne” oraY niniejVYej VpecXfikacji i w TokumenWacji 
projekWowej. 
 SYcYególną uwagę należX Ywrócić naJ 
a) prawiTłowość uVXWuowania i kVYWałW geomeWrXcYnX oTkłaTuH 
b) oTpowieTnie wbuTowanie grunWuH 
c) właściwe YagoVpoTarowanie (rekulWXwację) oTkłaTu. 

7. OŁÓIAR ROŁÓT 

7.1. Ogólne YaVaTy obmiaru robóW 

 Ogólne YaVaTX obmiaru robóW poTano w SØPiORŁ M-02.00.01 „RoboWX Yiemne. PXmagania ogólne” pkW 
7. 
 
7.2. JeTnoVWka obmiarowa 

 JeTnoVWką obmiarową jeVWJ 
- 1 m3 (meWr VYeściennX) – wXkonanXcU robóW YiemnXcU (wXkonanie naVXpówH YaVXpki prYepuVWów poT YjaYTami). 
 
8. OMŁIÓR ROŁÓT 

 Ogólne YaVaTX oTbioru poTano w SØPiORŁ M-02.00.01 „RoboWX Yiemne. PXmagania ogólne” pkW 8. 

9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne uVWalenia ToWycYące poTVWawy płaWności 

 Ogólne uVWalenia ToWXcYące poTVWawX płaWności poTano w SØPiORŁ M-02.00.01 „RoboWX Yiemne. 
PXmagania ogólne” pkW 9. 
 
9.2. Cena jeTnoVWki obmiarowej 

 Cena wXkonania naVXpów obejmujeJ 
- prace pomiaroweH 
- oYnakowanie robóWH 
- poYXVkanie grunWu Y ukopu lubIi TokopuH jego oTVpojenie i YałaTunek na śroTki WranVporWoweH 
- WranVporW urobku Y ukopu lubIi Tokopu na miejVce wbuTowania lub na naVXpacUH 
- wbuTowanie ToVWarcYonego grunWuH 
- YagęVYcYenie grunWuH 
- profilowanie powierYcUni naVXpuH rowów i VkarpH 
- wXprofilowanie Vkarp ukopu i TokopuH 
- rekulWXwację Tokopu i Werenu prYXległego To TrogiH 
- oTwoTnienie Werenu robóWH 
- wXkonanie Tróg TojaYTowXcU na cYaV buTowXH a naVWępnie icU roYebranieH 
- prYeprowaTYenie pomiarów i baTań laboraWorXjnXcU wXmaganXcU w VpecXfikacji WecUnicYnej. 
-   
10. PRRNPISY RPIĄRANN 

 SpiV prYepiVów YwiąYanXcU poTano w SØPiORŁ M-02.00.01 „RoboWX Yiemne. PXmagania ogólne” pkW 10. 
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STPiORŁ M-02.03.01 PYOONANIN  PYOOPÓP  P  GRUNTACH   NINSOALISTYCH 

1. PSTĘP 

1.1. PrYeTmioW STPiORŁ 

 PrYeTmioWem niniejVYej SpecXfikacji ØecUnicYnej PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU (SØPiORŁ) Vą 
wXmagania ToWXcYące wXkonania i oTbioru wXkopów w grunWacU nieVkaliVWXcU w ramacU YaTania pn. „Rozbiórka 
moVWu i buTowa przepuVWu w ciągu ulicy BorowiańVkiej w RębowicacU”. 
 
1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

 NiniejVYa VpecXfikacja WecUnicYna (SØPiORŁ) VWanowi TokumenW konWrakWowX prYX realiYacji robóW 
wXmienionXcU w pkW 1.1. 
 
1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

 UVWalenia YawarWe w niniejVYej VpecXfikacji ToWXcYą YaVaT prowaTYenia robóW YiemnXcU YwiąYanXcU 
Y wXkonaniem wXkopów YwiąYanXcU Y buTową Tróg i obejmująJ 
- wXkonanie wXkopów Tla wXkonania prYepuVWuH 
- YabeYpiecYenie wXkopów poprYeY wXkonanie ścianek VYcYelnXcU.   
 
1.4. Określenia poTVWawowe 

 PoTVWawowe określenia YoVWałX poTane w SØPiORŁ M-02.00.01 „RoboWX Yiemne. PXmagania ogólne” 
pkW 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania ToWycYące robóW 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące robóW poTano w SØPiORŁ M-02.00.01 „RoboWX Yiemne. PXmagania 
ogólne” pkW 1.5. 
 
2. ÓATNRIAŁY (GRUNTY) 

 Ścianki VYcYelne Y groTYic VWalowXcU To wXkonania YabeYpiecYenia wXkopu. 
 
3. SPRRĘT 

 Ogólne wXmagania i uVWalenia ToWXcYące VprYęWu określono w SØPiORŁ  M-02.00.01 „RoboWX Yiemne. 
PXmagania ogólne” pkW 3. 
 
4. TRANSPORT 

 Ogólne wXmagania i uVWalenia ToWXcYące WranVporWu określono w SØPiORŁ M-02.00.01 „RoboWX Yiemne. 
PXmagania ogólne” pkW 4. 
 
5. PYOONANIN ROŁÓT 

5.1. RaVaTy prowaTYenia robóW 

 Ogólne YaVaTX prowaTYenia robóW poTano w SØPiORŁ M-02.00.01 „RoboWX Yiemne. PXmagania ogólne” 
pkW 5. 
 SpoVób wXkonania Vkarp wXkopu powinien gwaranWować icU VWaWecYność w całXm okreVie prowaTYenia 
robóWH a naprawa uVYkoTYeń wXnikającXcU Y nieprawiTłowego ukVYWałWowania Vkarp wXkopuH icU poTcięcia lub 
innXcU oTVWępVWw oT TokumenWacji projekWowej obciąża PXkonawcę. 
 PXkonawca powinien wXkonXwać wXkopX w Waki VpoVóbH abX grunWX o różnXm VWopniu prYXTaWności To 
buTowX naVXpów bXłX oTVpajane oTTYielnieH w VpoVób uniemożliwiającX icU wXmieVYanie. OTVWępVWwo oT 
powXżVYego wXmaganiaH uYaVaTnione VkomplikowanXm ukłaTem warVWw geoWecUnicYnXcUH wXmaga YgoTX 
InżXniera. 
 OTVpojone grunWX prYXTaWne To wXkonania naVXpów powinnX bXć beYpośreTnio wbuTowane w naVXp 
lub prYewieYione na oTkłaT. O ile InżXnier Topuści cYaVowe VkłaTowanie oTVpojonXcU  grunWówH należX je 
oTpowieTnio YabeYpiecYXć prYeT naTmiernXm Yawilgoceniem. 
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UPAGA! 
PrYeT prYXVWąpieniem To robóW PXkonawca uYgoTni Y projekWanWem VpoVób YabeYpiecYenia wXkopów prYX 
YaVWoVowaniu ścianek VYcYelnXcU Y groTYic VWalowXcU.  
  P TokumenWacji Yałożono wXkonanie ścinek VYcYelnXcU Y bruVów o Tługości L=4H00 m i profilu WXpu G62. 
OVWaWecYną Tługość bruVów oraY VpoVób wXkonania YoVWaną uYgoTnione Y ProjekWanWem. MopuVYcYa Vię również 
wXkonanie innegoH alWernaWXwnego YabeYpiecYenia wXkopów po uYgoTnieniu Y ProjekWanWem. 
 
 
6. OONTROLA JAOOŚCI ROŁÓT 

6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 

 Ogólne YaVaTX konWroli jakości robóW poTano w SØPiORŁ M-02.00.01 „RoboWX Yiemne. PXmagania 
ogólne” pkW 6. 
 
6.2. OonWrola wykonania wykopów 

 OonWrola wXkonania wXkopów polega na VprawTYeniu YgoTności Y wXmaganiami określonXmi 
w TokumenWacji projekWowej i SØPIORŁ. P cYaVie konWroli VYcYególną uwagę należX Ywrócić naJ 
a) VpoVób oTVpajania grunWów nie pogarVYającX icU właściwościH 
b) YabeYpiecYenie wXkopówH 
c) Yapewnienie VWaWecYności VkarpH 
T) oTwoTnienie wXkopów w cYaVie wXkonXwania robóW i po icU YakońcYeniuH 
e) TokłaTność wXkonania wXkopów (uVXWuowanie i wXkońcYenie). 

 
7. OŁÓIAR ROŁÓT 

7.1. Ogólne YaVaTy obmiaru robóW 

 Ogólne YaVaTX obmiaru robóW poTano w SØPiORŁ M-02.00.01 „RoboWX Yiemne. PXmagania ogólne” pkW 
7. 
 
7.2. JeTnoVWka obmiarowa 

 JeTnoVWką obmiarową jeVWJ  
- 1 m3 (meWr VYeściennX) – wXkonanego wXkopu wraY Y koVYWem WranVporWu grunWu na wXVXpiVko. 
- 1 m (meWr) – wXkonanego YabeYpiecYenia wXkopów (np. Y wXkorYXVWaniem ścianki VYcYelnej Y groTYic 
VWalowXcU). 
 
8. OMŁIÓR ROŁÓT 

 Ogólne YaVaTX oTbioru robóW poTano w SØPiORŁ M-02.00.01 „RoboWX Yiemne. PXmagania ogólne” pkW 
8. 
 
9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne uVWalenia ToWycYące poTVWawy płaWności 

 Ogólne uVWalenia ToWXcYące poTVWawX płaWności poTano w SØPiORŁ M-02.00.01 „RoboWX Yiemne. 
PXmagania ogólne” pkW 9. 
 
9.2. Cena jeTnoVWki obmiarowej 

 Cena wXkonania wXkopów w grunWacU nieVkaliVWXcU obejmujeJ 
- prace pomiarowe i roboWX prYXgoWowawcYeH 
- oYnakowanie robóWH 
- wXkonanie wXkopu Y WranVporWem urobku na naVXp lub wXVXpiVkoH  
- oTwoTnienie wXkopu na cYaV jego wXkonXwaniaH 
- TogęVYcYenie powierYcUni wXkopuH  
- ewenWualne roYplanWowanie urobku na oTkłaTYieH  
- uporYąTkowanie Werenu robóW.  
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10. PRRNPISY RPIĄRANN 

 SpiV prYepiVów YwiąYanXcU poTano w SØPiORŁ M-02.00.01 „RoboWX Yiemne. PXmagania ogólne” pkW 10. 
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STPiORŁ M-03.01.01 PRRNPUST POM OORONĄ MROGI 

1. PSTĘP 

1.1. PrYeTmioW STPiORŁ 

 PrYeTmioWem niniejVYej SYcYegółowej SpecXfikacji ØecUnicYnej PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU 
(SØPiORŁ) Vą wXmagania ToWXcYące wXkonania i oTbioru robóW YwiąYanXcU Y wXkonXwaniem prYepuVWów 
w ramacU YaTania pn. „ RoYbiórka moVWu i buTowa prYepuVWu w ciągu ulicy ŁorowiańVkiej w RębowicacU”. 

1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

 NiniejVYa VpecXfikacja WecUnicYna (SØPiORŁ) VWanowi TokumenW konWrakWowX prYX realiYacji robóW 
wXmienionXcU w pkW 1.1. 
 
1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

 UVWalenia YawarWe w niniejVYej VpecXfikacji ToWXcYą YaVaT prowaTYenia robóW YwiąYanXcU Y wXkonaniem 
prYepuVWów i obejmująJ 
- wXkonanie warVWwX wXrównawcYej Y beWonu Ł15 (C12I15)H 
- prYXgoWowanie i monWaż YbrojeniaH 
- monWaż koWew WalerYowXcUH 
- wXkonanie TeVkowaniaH 
- wXkonanie elemenWów konVWrukcXjnXcU Y beWonu Ybrojonego i nieYbrojonegoH 
- wXkonanie iYolacji biWumicYnej „na Yimno”H 
- wXkonanie iYolacji Y papX WermoYgrYewalnejH 
- wXkonanie powłoki YabeYpiecYającej powierYcUnie beWonoweH 
- monWaż TeVek gYXmVowXcU. 

1.4. Określenia poTVWawowe 

1.4.1. PrYepuVW - obiekW wXbuTowanX w formie YamknięWej obuTowX konVWrukcXjnejH VłużącX To prYepłXwu małXcU 
cieków woTnXcU poT naVXpami korpuVu Trogowego lub Tla rucUu kołowegoH pieVYego. 

1.4.2. PrefabrXkaW (elemenW prefabrXkowanX) - cYęść konVWrukcXjna wXkonana w YakłaTYie prYemXVłowXmH Y 
kWórej po YmonWowaniu na buTowieH można wXkonać prYepuVW. 

1.4.3. PrYepuVW monoliWXcYnX - prYepuVWH kWórego konVWrukcja nośna WworYX jeTnoliWą całośćH Y wXjąWkiem prYerw 
TXlaWacXjnXcU i wXkonana jeVW w całości na mokro. 

1.4.4. PrYepuVW prefabrXkowanX - prYepuVWH kWórego konVWrukcja nośna wXkonana jeVW Y elemenWów 
prefabrXkowanXcU. 

1.4.5. PrYepuVW beWonowX - prYepuVWH kWórego konVWrukcja nośna wXkonana jeVW Y beWonu. 

1.4.6. PrYepuVW żelbeWowX - prYepuVWH kWórego konVWrukcja nośna wXkonana jeVW Y żelbeWu. 

1.4.7. PrYepuVW ramowX - prYepuVWH kWórego konVWrukcja nośna wXkonana jeVW w kVYWałcie ramownicX pracującej 
na obciążenie pionowe i poYiome. 

1.4.8. PrYepuVW VklepionX - prYepuVWH w kWórXm można wXTYielić górną konVWrukcję łukową prYenoVYącą obciążenie 
pionowe i poYiome oraY funTamenW łuku. 

1.4.9. PrYepuVW rurowX - prYepuVWH kWórego konVWrukcja nośna wXkonana jeVW Y rur beWonowXcU lub żelbeWowXcU. 

1.4.10.  Ścianka cYołowa prYepuVWu - elemenW pocYąWkowX lub końcowX prYepuVWu w poVWaci ścian równoległXcU 
To oVi Trogi (lub głowic kołnierYowXcU)H VłużącX To możliwie łagoTnego (beY Tławienia) wprowaTYenia woTX To 
prYepuVWu oraY To poTWrYXmania VWoków naVXpu TrogowegoH uVWabiliYowania VWaWecYności całego prYepuVWu i 
cYęściowego YabeYpiecYenia elemenWów śroTkowXcU prYepuVWu prYeT prYemarYaniem. 

1.4.11. SkrYXTła wloWu lub wXloWu prYepuVWu - konVWrukcje łącYące Vię Ye ściankami cYołowXmi prYepuVWuH 
równoległeH proVWopaTłe lub ukośne To oVi TrogiH Vłużące To YwiękVYenia YTolności prYepuVWowej prYepuVWu i 
poTWrYXmania VWoków naVXpu. 



Specyfikacje Techniczne Pykonania i OTbioru RobóW BuTowlanych 
 

62  

1.4.12. PoYoVWałe określenia poTVWawowe Vą YgoTne Y obowiąYującXmiH oTpowieTnimi polVkimi normami i Y 
Tefinicjami poTanXmi w SØPiORŁ M-Ó-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania ToWycYące robóW  

 Ogólne wXmagania ToWXcYące robóW poTano w SØPiORŁ M-Ó-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 1.5. 

2. ÓATNRIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania ToWycYące maWeriałów 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące maWeriałówH icU poYXVkiwania i VkłaTowaniaH poTano w SØPiORŁ M-Ó-
00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 2. 

2.2. RoTYaje maWeriałów 

 ÓaWeriałami VWoVowanXmi prYX wXkonXwaniu prYepuVWówH objęWXcU niniejVYą SØPiORŁ VąJ 
- beWonH 
- TeVkowanieH 
- VWal YbrojeniowaH 
- koWwX WalerYoweH 
- maWeriałX To wXkonania iYolacjiH 
- maWeriałX To wXkonania powłoki ocUronnej beWonuH  
- TeVki gYXmVowe. 

 
2.3. ŁeWon 

 PoVYcYególne elemenWX konVWrukcji prYepuVWu beWonowego w Yależności oT warunków icU ekVploaWacjiH 
należX wXkonXwać YgoTnie Y „PXmaganiami i Yaleceniami ToWXcYącXmi wXkonXwania beWonów To konVWrukcji  
moVWowXcU” [45]H Y beWonu klaVX co najmniejJ 
- Ł 35 – konVWrukcja żelbeWowa prYepuVWuH płXWX prYejścioweH 
- Ł 15 – warVWwX wXrównawcYe. 
 ŁeWon To konVWrukcji prYepuVWów beWonowXcU  muVi Vpełniać naVWępujące wXmaganiaJ 

-      naViąkliwość nie więkVYa niż 5 ĘH 
-      prYepuVYcYalność woTX - VWopień woToVYcYelności co najmniej P 8H 
-      oTporność na TYiałanie mroYu - VWopień mroYooTporności co najmniej F 150. 

2.4. SWal Ybrojeniowa 

 SWal VWoVowana To Ybrojenia beWonowXcU elemenWów konVWrukcji prYepuVWów muVi oTpowiaTać 
wXmaganiom PN-H-93215 [29]. 
 OlaVaH gaWunek i śreTnica muVi bXć YgoTna Y TokumenWacją projekWową lub SØPiORŁ. 
 Nie TopuVYcYa Vię Yamiennego użXcia innXcU VWali i innXcU śreTnic beY YgoTX InżXniera. 
 SWal Ybrojeniowa powinna bXć VkłaTowana w VpoVób iYolowanX oT poTłoża grunWowegoH YabeYpiecYona 
oT wilgociH cUroniona prYeT oTkVYWałceniem i YaniecYXVYcYeniem. 

2.5. OoWwX WalerYowe 

 OoWwX WalerYowe można wXkonać wg rXVunku poTanego na końcu niniejVYe SØPiORŁ. 

2.6. ÓaWeriały iYolacyjne 

 Mo wXkonania iYolacji można VWoVowaćJ 
-     emulVja kaWionowa wg NmA-94. IŁMiÓ [44]H 
-     roYWwór aVfalWowX To grunWowania wg PN-Ł-24622 [23]H 
-     lepik aVfalWowX na gorąco beY wXpełniacYX wg PN-C-96177 [25]H 
-     papa aVfalWowa wg ŁN-79I6751-01 [38] oraY wg ŁN-88I6751-03 [39]H 
-     wVYelkie inne i nowe maWeriałX iYolacXjne VprawTYone ToświaTcYalnie i poViaTające aprobaWX WecUnicYne - 
Ya YgoTą InżXniera. 

2.7. NlemenWy TeVkowania konVWrukcji beWonowycU i żelbeWowycU 

 MeVkowanie powinno oTpowiaTać wXmaganiom określonXm w PN-Ł-06251 [9]. 
 MeVkowanie należX wXkonać Y maWeriałów oTpowiaTającXcU naVWępującXm normomJ 

-     Trewno iglaVWe WarWacYne To robóW cieVielVkicU wg PN-M-95017 [26]H 
-     Warcica iglaVWa To robóW cieVielVkicU wg PN-Ł-06251 [9] i PN-M-96000 [27]H 
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-     Warcica liściaVWa To TrobnXcU elemenWów jak klinXH klocki iWp. wg PN-M-96002 [28]H 
-     gwoźTYie wg ŁN-87I5028-12 [35]H 
-     śrubXH wkręWX To Trewna i poTkłaTki To śrub wg PN-Ó-82121 [31]H PN-Ó-82503 [32]H PN-Ó-82505 [33] i 
PN-Ó-82010 [30]H 
-     płXWX pilśniowe Y Trewna wg ŁN-69I7122-11 [40] lub Vklejka woTooTporna oTpowiaTająca wXmaganiom 
określonXm prYeY PXkonawcę i YaakcepWowanXm prYeY InżXniera. 

 MopuVYcYa Vię wXkonanie TeVkowań Y innXcU maWeriałówH poT warunkiem akcepWacji InżXniera. 
 Mo Yapraw należX VWoVować cemenW porWlanTYki lub UuWnicYX wg PN-Ł-19701 [21]H piaVek wg PN-Ł-06711 
[7] i woTę wg PN-Ł-32250 [24]. 
 

2.8. ÓaWeriały To wykonania powłoki ocUronnej beWonu 

NależX YaVWoVować maWeriałX To wXkonania powłoki VYWXwnej. PVYXVWkie  maWeriałX VWoVowane To 
anWXkoroYXjnego  YabeYpiecYenia  beWonu  powinnX  poViaTać AprobaWę ØecUnicYną wXTaną prYeY IŁMiÓ. 

PrYeT YaVWoVowaniem maWeriałów To YabeYpiecYania anWXkoroYXjnego beWonuH PXkonawca powinien 
prYeTVWawić  InżXnierowi  numer parWii Wowaru oraY  akWualne  wXniki   baTań  w  ramacU   naTYoru wewnęWrYnego 
proTucenWa maWeriału. 

Mo YabeYpiecYania anWXkoroYXjnego beWonu można VWoVować WXlko maWeriałX o nieprYeWerminowanej 
prYXTaWności To VWoVowania. 

 PXkonana powłoka lub wXprawa powinnaJ 
- reTukować naViąkliwość powierYcUniową beWonuH 
- reTukować wcUłanianie VubVWancji VYkoTliwXcUH 
- YwiękVYać oTporność na mróY i mgłę Volną. 

Jako maWeriałX UXTrofobowe można VWoVowaćJ 
- roYWworX żXwicX Vilikonowej w roYpuVYcYalniku organicYnXm beY ToTaWków lub Y ToTaWkiem np. śroTka  
  grYXbobójcYegoH 
- roYWworX żXwic meWXloVilikonowXcU w roYpuVYcYalniku organicYnXmH 
- emulVje woTne olejów VilikonowXcU. 
 PreparaWX UXTrofobowe powinnXJ 
- cUarakWerXYować Vię niVką lepkością i niewielkim napięciem powierYcUniowXmH TYięki cYemu mogą głęboko    
       prYenikać w porX beWonuH 
- nie WworYXć na YabeYpiecYanej powierYcUni beWonu powłokiH 
- nie Ymieniać wXgląTu beWonuH 
- nie pokrXwać YarXVowańH  
- WworYXć VkuWecYne YabeYpiecYenie beWonu w warunkacU TYiałania wilgoci i śroTowiVk gaYowXcU o śreTnim  
   VWopniu agreVXwności. 
  Jako powłoki ocUronne można VWoVować powłoki Y poTwXżVYoną YTolnością pokrXwania YarXVowań na 
powierYcUniacU nie obciążonXcU rucUem powinnX bXć grubości minimum 1H0  mm i powinnX bXć wXkonane  
poliureWanami (PU)H TwukomponenWowXmi polimeWakrXlanami meWXlu (2-k PÓÓA) lub moTXfikacjami żXwic 
epokVXTowXcU (NP). 

Powłoka powinnaJ 
- pokrXwać rXVX o roYwarWości To 0H30 mm wg ProceTurX IØŁ nr 211 [10] (wXTłużenie wYglęTne powłoki prYX    
  roYciąganiu w Wemp. -20°C - min.25Ę)H 
-  mieć wXWrYXmałość na  oTrXwanie  oT  poTłoża  wg  ProceTurX  IŁMiÓ  PŁ-ØÓ-X3  na  powierYcUniacU  nie    
obciążonXcU rucUemJ 
  - warWość śreTnią ≥ 1H3 ÓPaH 
  - warWość minimalną 0H8 ÓPaH 
- mieć prYXcYepność To beWonu po baTaniu mroYooTporności (F150) wg ProceTurX IŁMiÓ PŁ-ØÓ-X3  - warWość 
śreTnią ≥ 1H0 ÓPa. 

 

2.9. MeVki gYymVowe 

 PolimerobeWon Y kWórego będą wXkonane TeVki gYXmVowe powinien Vpełniać wXmaganiaJ 
- gęVWość oT 2H2 To 2H3 gIcm3 wg MIN 1048-5H 
- wXWrYXmałość na ściVkanie ≥80 NImm2 wg MIN 1048-5H 
- wXWrYXmałość na Yginanie ≥18 NImm2 wg MIN 54815-1. 
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3. SPRRĘT 

3.1. Ogólne wymagania ToWycYące VprYęWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące VprYęWu poTano w SØPiORŁ M-Ó-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 3. 

3.2. SprYęW To wykonywania prYepuVWów 

 PXkonawca prYXVWępującX To wXkonania robóW powinien wXkaYać Vię możliwością korYXVWania Y 
naVWępującego VprYęWuJ 

-   VprYęW To robóW YbrojarVkicU i beWoniarVkicUH 
-   VprYęW To wXkonania iYolacjiH 
-  VprYęW To monWaże elemenWów prefabrXkowanXcU.  
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania ToWycYące WranVporWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące WranVporWu poTano w SØPiORŁ M-Ó-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 4. 

4.2. TranVporW maWeriałów 

 ØranVporW maWeriałów TowolnXmi śroTkami WranVporWu YgoTnie Y Yaleceniami proTucenWa oraY w VpoVób 
gwaranWującX icU nieuVYkoTYenie. 

 

5. PYOONANIN ROŁÓT 

5.1. Ogólne YaVaTy wykonania robóW 

 Ogólne YaVaTX wXkonania robóW poTano w SØPiORŁ M-Ó-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 5. 

5.2. RoboWy prYygoWowawcYe 

 PXkonawca YobowiąYanX jeVW To prYXgoWowania Werenu buTowX w YakreVieJ 
-     oTwoTnienia Werenu buTowX w YakreVie i formie uYgoTnionej Y InżXnieremH 
-     regulacji cieku na oTcinku poVaTowienia prYepuVWu weTług TokumenWacji projekWowej. 

5.3. RoboWy beWonowe 

 Urabialność mieVYanki beWonowej powinna poYwolić na uYXVkanie makVXmalnej VYcYelności po 
Yawibrowaniu beY wXVWąpienia puVWek w maVie beWonu lub na powierYcUni. 
 Urabialność powinna bXć ToVWoVowana To warunków formowaniaH określonXcU prYeYJ 

-      kVYWałW i wXmiarX elemenWu konVWrukcji oraY ilość YbrojeniaH 
-      YakłaTaną głaTkość i wXgląT powierYcUni beWonuH 
-      VpoVobX ukłaTania i YagęVYcYania mieVYanki beWonowej. 

 OonVXVWencja powinna bXć nie rYaTVYa oT plaVWXcYnejH baTana wg normX PN-Ł-06250 [8]. Nie może ona 
bXć oViągnięWa prYeY więkVYe YużXcie woTX niż Wo jeVW prYewiTYiane w VkłaTYie mieVYanki. Raleca Vię VprawTYanie 
ToświaTcYalne urabialności mieVYanki beWonowej prYeY próbę formowania w warunkacU YbliżonXcU To 
rYecYXwiVWXcU. 
 RawarWość powieWrYa w YagęVYcYonej mieVYance beWonowej nie może prYekracYaćJ 2 Ę w prYXpaTku 
nieVWoVowania TomieVYek napowieWrYającXcU i oT 4H5 To 6H5 Ę w prYXpaTku VWoVowania TomieVYek 
napowieWrYającXcU. 
 RecepWa mieVYanki beWonowej może bXć uVWalona Towolną meWoTą ToświaTcYalną lub oblicYeniowo-
ToświaTcYalną Yapewniającą uYXVkanie beWonu o wXmaganXcU właściwościacU. 
 Mo celów proTukcXjnXcU należX VporYąTYić recepWę robocYąH uwYglęTniającą Yawilgocenie kruVYXwaH 
pojemność urYąTYenia mieVYającego i VpoVób ToYowania.  
 Rmiana recepWX robocYej muVi bXć wXkonanaH gTX YajTYie co najmniej jeTen Y poniżVYXcU prYXpaTkówJ 

-      Ymiana roTYaju VkłaTnikówH 
-      Ymiana uYiarnienia kruVYXwaH 
-      Ymiana Yawilgocenia wXwołująca w VWoVunku To poprYeTniej recepWX robocYej YmianX w całkowiWej ilości 
woTX Yarobowej w 1 m3 mieVYanki beWonowej prYekracYającej ± 5 Tcm3. 

 PXkonanie mieVYanek beWonowXcU muVi oTbXwać Vię wXłącYnie w beWoniarkacU prYeciwbieżnXcU lub 
beWonowniacU. SkłaTniki mieVYanki wg recepWX robocYej muVYą bXć ToYowane wagowo Y TokłaTnościąJ 
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 ± 2 Ę Tla cemenWuH woTXH ToTaWkówH 
 ± 3 Ę Tla kruVYXwa. 
 ObjęWość VkłaTników jeTnego Yarobu beWoniarki nie powinna bXć mniejVYa niż 90 Ę i nie może bXć 
więkVYa niż 100 Ę jej pojemności robocYej. 
 CYaV mieVYania Yarobu muVi bXć uVWalonX ToświaTcYalnieH jeTnak nie powinien on bXć króWVYX niż 2 
minuWX. 
 OonVXVWencja mieVYanki beWonowej nie może różnić Vię oT konVXVWencji Yałożonej (wg recepWX robocYej) 
więcej niż ± 20 Ę wVkaźnika Ve-Łe. PrYX WemperaWurYe 0o C wXkonXwanie mieVYanki beWonowej należX prYerwaćH 
Ya wXjąWkiem VXWuacji VYcYególnXcUH w uYgoTnieniu Y InżXnierem. 

5.4. PXkonanie Ybrojenia 

 Rbrojenie powinno bXć wXkonane wg TokumenWacji projekWowejH wXmagań SSØ i YgoTnie Y 
poVWanowieniem PN-Ł-06251 [9]. 
 Rbrojenie powinno bXć wXkonane w Ybrojarni VWałej lub poligonowej. 
 SpoVób wXkonania VYkieleWu muVi Yapewnić nieYmienność geomeWrXcYną VYkieleWu w cYaVie WranVporWu na 
miejVce wbuTowania. Mo Wego celu Yaleca Vię łącYenie węzłów na prYecięciu pręWów TruWem wiąYałkowXm 
wXżarYonXm o śreTnicX nie mniejVYej niż 0H6 mm (wiąYanie na poTwójnX krYXż) albo VWoVować Vpawanie. 
Rbrojenie muVi YacUować TokłaTne położenie w cYaVie beWonowania. NależX VWoVować poTkłaTki TXVWanVowe 
prefabrXkowane Y Yapraw cemenWowXcU albo Y maWeriałów Y WworYXwa VYWucYnego. NieTopuVYcYalne jeVW 
VWoVowanie poTkłaTek Y pręWów VWalowXcU. SYkieleW Ybrojenia powinien bXć VprawTYonX i YaWwierTYonX prYeY 
InżXniera. 
 SprawTYeniu poTlegająJ 

-      śreTnice użXWXcU pręWówH 
-      roYVWaw pręWów - różnice roYVWawu pręWów głównXcU w płXWacU nie powinnX prYekracYać 1 cmH a w innXcU 
elemenWacU 0H5 cmH 
-      roYVWaw VWrYemion nie powinien różnić Vię oT projekWowanego o więcej niż  ± 2 cmH 
-      różnice Tługości pręWówH położenie miejVc końcYenia icU UakamiH oTcięcia - nie mogą oTbiegać oT 
TokumenWacji projekWowej o więcej niż  ± 5 cmH 
-      oWulinX YewnęWrYne uWrYXmane w granicacU wXmagań projekWowXcU beY Wolerancji ujemnXcUH 
-      powiąYanie Ybrojenia w VpoVób VWabiliYującX jego położenie w cYaVie beWonowania i YagęVYcYania. 

5.5. PXkonanie TeVkowań 

 PrYX wXkonaniu TeVkowań należX VWoVować Yalecenia PN-Ł-06251 [9] Tla TeVkowań TrewnianXcU i ew. 
ŁN-73I9081-02 [42] Tla - VWalowXcU. 
 MeVkowanie powinno bXć wXkonane YgoTnie Y TokumenWacją projekWową i powinno Yapewnić VYWXwność 
i nieYmienność ukłaTu oraY beYpiecYeńVWwo konVWrukcji. MeVkowanie powinno bXć VkonVWruowane w VpoVób 
umożliwiającX łaWwX jego monWaż i TemonWaż. PrYeT wXpełnieniem mieVYanką beWonowąH TeVkowanie powinno 
bXć VprawTYoneH abX wXklucYXć wXciek YaprawX i możliwość YniekVYWałceń lub oTcUXleń w wXmiaracU beWonowej 
konVWrukcji. MeVkowania nieimpregnowane prYeT wXpełnieniem icU mieVYanką beWonową powinnX bXć obficie 
Ylewane woTą. 

5.6. ŁeWonowanie i pielęgnacja 

 NlemenWX prYepuVWów Y beWonu powinnX bXć wXkonane YgoTnie Y TokumenWacją projekWową i SSØ oraY 
powinnX oTpowiaTać wXmaganiomJ 

a)     PN-Ł-06250 [8] w YakreVie wXWrYXmałościH naViąkliwości i oTporności na TYiałanie mroYuH 
b)    PN-Ł-06251 [9] i PN-Ł-06250 [8] w YakreVie VkłaTu beWonuH mieVYaniaH YagęVYcYaniaH TojrYewaniaH 
pielęgnacji i WranVporWu. 

 ŁeWonowanie konVWrukcji należX wXkonXwać wXłącYnie w WemperaWuracU nie niżVYXcU niż + 5o C.  P  
wXjąWkowXcU prYXpaTkacU TopuVYcYa Vię beWonowanie w WemperaWurYe niżVYej niż 5o CH jeTnak wXmaga Wo YgoTX 
InżXniera oraY Yapewnienia mieVYance beWonowej WemperaWurX + 20o C w cUwili jej ukłaTania i YabeYpiecYenia 
uformowanego elemenWu prYeT uWraWą ciepła w cYaVie co najmniej 7 Tni. 
 ŁeYpośreTnio po YakońcYeniu beWonowania Yaleca Vię prYXkrXcie powierYcUni beWonu lekkimi oVłonami 
woToVYcYelnXmiH YapobiegającXmi oTparowaniu woTX Y beWonu i cUroniącXmi beWon prYeT TeVYcYem i inną woTą. 
 PoTa VWoVowana To polewania beWonu powinna Vpełniać wXmagania normX PN-Ł-32250 [24].  
 MopuVYcYa Vię inne roTYaje pielęgnacji po akcepWacji InżXniera. 
 RoYformowanie konVWrukcjiH jeżeli TokumenWacja projekWowa nie prYewiTuje inacYejH może naVWąpić po 
oViągnięciu prYeY beWon co najmniej 2I3 wXWrYXmałości projekWowej. 
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5.7. IYolacja 

 RgoTnie Y wXmaganiami proTucenWa. 

5.8 Powłoka YabeYpiecYająca beWon  

 RgoTnie Y wXmaganiami proTucenWa. 

5.9. ÓonWaż TeVek gYymVowycU 

 RgoTnie Y wXmaganiami proTucenWa. 

6. OONTROLA JAOOŚCI ROŁÓT 

6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 

 Ogólne YaVaTX konWroli jakości robóW poTano w SØPiORŁ M-Ó-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 6. 

6.2. OonWrola robóW beWonowycU i żelbeWowycU 

 P cYaVie wXkonXwania robóW należX prYeprowaTYać VXVWemaWXcYną konWrolę VkłaTników beWonuH 
mieVYanki beWonowej i wXkonanego beWonu wg PN-Ł-06250 [8]H YgoTnie Y Wablicą 6. 
 OonWrola Ybrojenia polega na VprawTYeniu śreTnicH ilości i roYmieVYcYenia Ybrojenia w porównaniu Y 
TokumenWacją projekWową oraY Y wXmaganiami PN-Ł-06251 [9]. 

Øablica 6. ReVWawienie wXmaganXcU baTań beWonu w cYaVie buTowX weTług PN-Ł-06250 [8] 

Lp. RoTYaj baTania ÓeWoTa baTania wg Øermin lub cYęVWość baTania 

1 
  

ŁaTania VkłaTników beWonu 
1.1. ŁaTanie cemenWu 
  - cYaVu wiąYania 
  - VWałości objęWości 
  - obecności gruTek 

  
PN-Ł-19701 [21] 

  
beYpośreTnio prYeT użXciem 
każTej ToVWarcYonej parWii 

1.2. ŁaTanie kruVYXwa 
  - VkłaTu Yiarnowego 
  - kVYWałWu Yiarn 
  - YawarWość pXłów mineralnXcU 
  - YawarWości YaniecYXVYcYeń 
     obcXcU 
  - wilgoWności 

  
PN-Ł-06714-15[15] 
PN-Ł-06714-16[16] 
PN-Ł-06714-13[14] 
  
PN-Ł-06714-12[13] 
PN-Ł-06714-18[17] 

  
każTej ToVWarcYonej parWii 
każTej ToVWarcYonej parWii 
każTej ToVWarcYonej parWii 
  
każTej ToVWarcYonej parWii 
beYpośreTnio prYeT użXciem 

  
1.3. ŁaTanie woTX 

  
PN-Ł-32250 [24] 

prYX roYpocYęciu robóW oraY 
w prYXpaTku VWwierTYenia 
YaniecYXVYcYeń 

1.4. ŁaTanie ToTaWków  
      i TomieVYek InVWrukcja IØŁ 206I77 [43] 

2 ŁaTania mieVYanki beWonowej 
- urabialności 
- konVXVWencji 
  
- YawarWości powieWrYa w      
   mieVYance beWonowej 

  
  

PN-88IŁ-06250 [8] 

  
prYX roYpocYęciu robóW 
prYX proj.recepWX i 2 raYX na 
Ymianę robocYą 
prYX uVWalaniu recepWX oraY 
2 raYX na Ymianę robocYą 

3 ŁaTania beWonu 
3.1. ŁaTanie wXWrYXmałości 
       na ściVkanie na próbkacU     

  
PN-88IŁ-06250 [8] 

prYX uVWalaniu recepWX oraY 
po wXkonaniu każTej parWii 
beWonu 

3.2. ŁaTania nieniVYcYące 
      beWonu w konVWrukcji 

PN-Ł-06261 [10] 
PN-Ł-06262 [11] 

w prYXpaTkacU WecUnicYnie 
uYaVaTnionXcU 

  
3.3. ŁaTanie naViąkliwości 

  
PN-Ł-06250 [8] 

prYX uVWalaniu recepWXH3 raYX 
w cYaVie wXkonXwania 
konVWrukcji ale nie rYaTYiej 
niż raY na 5000m3 beWonu 

  
3.4. ŁaTanie oTporności na 

  
  

prYX uVWalaniu recepWX 2 raYX 
w cYaVie wXkonXwania 
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      TYiałanie mroYu   
PN-Ł-06250 [8] 

konVWrukcjiH ale nie rYaTYiej 
niż raY na 5000 m3 beWonu 

  
3.5. ŁaTanie prYepuVYcYalności 
       woTX 

prYX uVWalaniu recepWXH3 raYX 
w cYaVie wXkonXwania 
konVWrukcji ale nie rYaTYiej 
niż raY na 5000 m3 beWonu 

  

6.3. OonWrola iYolacji  

 IYolacja ścian prYepuVWu powinna bXć VprawTYona prYeY oglęTYinX.  
 
 6.4. OonWrola powłoki YabeYpiecYającej beWon 

 Powłoka ocUronna powinna bXć VprawTYona prYeY oglęTYinX. 
 
6.5. OonWrola wykoannia monWażu elemenWów prefabrykowanycU 

 MokłaTność monWażu TeVek gYXmVowXcUJ 
± 1H0 cm – prYeVuniecie elemnWu w pionieH 
± 1H0 cm – prYeVuniecie poYiome w kierunku poprYecYnXm To oVi prYepuVWuH 
± 1H0 cm – prYeVuniecie poYiome w kierunku poTłużnXm To oVi prYepuVWuH 
± 0H3 cm – Tla różnicX pomiarów pomięTYX VąVieTnimi elemenWami. 
 
7. OŁÓIAR ROŁÓT 

7.1. Ogólne YaVaTy obmiaru robóW 

 Ogólne YaVaTX obmiaru robóW poTano w SØPiORŁ M-Ó-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 7. 

7.2. JeTnoVWka obmiarowa 

 JeTnoVWką obmiarową jeVWJ 
- 1 m2 (meWr kwaTraWowX) – wXkonanego TeVkowaniaH iYolacjiH powłoki ocUronnej beWonuH 
- m3 (meWr VYeściennX) – wbuTowanej mieVYanki beWonowejH 
- Óg (Wona) – wbuTowanej VWali YbrojeniowejH 
-  VYW. (VYWuka- elemenW) – YamonWowanej TeVki gYXmVowej. 
 

8. OMŁIÓR ROŁÓT 

8.1. Ogólne YaVaTy oTbioru robóW 

 Ogólne YaVaTX oTbioru robóW poTano w SØPiORŁ M-Ó-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 8. 
 RoboWX uYnaje Vię Ya wXkonane YgoTnie Y TokumenWacją projekWowąH SØPiORŁ i wXmaganiami InżXnieraH 
jeżeli wVYXVWkie pomiarX i baTaniaH Y YacUowaniem Wolerancji wg pkW 6H TałX wXniki poYXWXwne. 

8.2. OTbiór robóW YanikającycU i ulegającycU Yakryciu 

 OTbiorowi robóW YanikającXcU i ulegającXcU YakrXciu poTlegająJ 
-  wXkonanie TeVkowaniaH 
- wXkonanie iYolacji prYepuVWuH 
- monWaż TeVek gYXmVowXcU. 
 

9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne uVWalenia ToWycYące poTVWawy płaWności 

 Ogólne uVWalenia ToWXcYące poTVWawX płaWności poTano w SØPiORŁ M-Ó-00.00.00 „PXmagania ogólne” 
pkW 9. 
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9.2. Cena jeTnoVWki obmiarowej 

1) Mla robóW beWoniarVkicU i YbrojarVkicUJ 
- YakupH ToVWarcYenieH wbuTowanie i pielęgnacja mieVYanki beWonowejH 
- wXkonanie TeVkowania wraY Y wXkonaniem nieYbęTnXcU ruVYWowań i YabepYiecYeńH 
- wXkoannie nieYbęTnXcU baTańH 
- prYXgoWowanie i monWaż YbrojeniaH 

2) Mla robóW iYolacXjnXcU 
- aplikacja maWeriałów YgoTnie Y Yaleceniami proTucenWaH wXkoanie nieYbęTnXcU pomoVWów i ruVYWowańH 

3) Mla monWażu elemenWów prefabrXkowanXcU 
- monWaż elemenWówH  
- wXkonanie nieYbęTnXcU pomoVWów i ruVYWowań. 

10. PRRNPISY RPIĄRANN 

10.1. Normy 

1. PN-Ł-01080 Oamień Tla buTownicWwa i TrogownicWwa. PoTYiał i YaVWoVowanie wg 
właVności fiYXcYno-mecUanicYnXcU 

  2. PN-Ł-02356 Øolerancja wXmiarowa w buTownicWwie. Øolerancja wXmiarów elemenWów 
buTowlanXcU Y beWonu 

  3. PN-Ł-04101 ÓaWeriałX kamienne. OYnacYenie naViąkliwości woTą 
  4. PN-Ł-04102 ÓaWeriałX kamienne. OYnacYenie mroYooTporności meWoTą beYpośreTnią 
  5. PN-Ł-04110 ÓaWeriałX kamienne. OYnacYenie wXWrYXmałości na ściVkanie 
  6. PN-Ł-04111 ÓaWeriałX kamienne. OYnacYenie ścieralności na WarcYX ŁoeUmego 
  7. PN-Ł-06711 OruVYXwa mineralne. PiaVki To Yapraw buTowlanXcU 
  8. PN-Ł-06250 ŁeWon YwXkłX 
  9. PN-Ł-06251 RoboWX beWonowe i żelbeWowe. PXmagania WecUnicYne 
10. PN-Ł-06261 NieniVYcYące baTania konVWrukcji Y beWonu. ÓeWoTa ulWraTźwiękowa 

baTania wXWrYXmałości beWonu na ściVkanie 
11. PN-Ł-06262 ÓeWoTa VkleromeWrXcYna baTania wXWrYXmałości beWonu na ściVkanie Ya 

pomocą młoWka SCHÓIMØA WXpu N 
12. PN-Ł-06712 OruVYXwa mineralne To beWonu 
13. PN-Ł-06714-12 OruVYXwa mineralne. ŁaTania. OYnacYenie YawarWości YaniecYXVYcYeń 

obcXcU 
14. PN-Ł-06714-13 OruVYXwa mineralne. ŁaTania. OYnacYanie YawarWości pXłów mineralnXcU 
15. PN-Ł-06714-15 OruVYXwa mineralne. ŁaTania. OYnacYenie VkłaTu Yiarnowego 
16. PN-Ł-06714-16 OruVYXwa mineralne. ŁaTania. OYnacYenie kVYWałWu Yiarn 
17. PN-Ł-06714-18 OruVYXwa mineralne. ŁaTania. OYnacYenie naViąkliwości 
18. PN-Ł-06714-34 OruVYXwa mineralne. ŁaTania. OYnacYenie reakWXwności alkalicYnej 
19. PN-Ł-11112 OruVYXwo mineralne. OruVYXwa łamane To nawierYcUni TrogowXcU 
20. PN-Ł-14501 RaprawX buTowlane YwXkłe 
21. PN-Ł-19701 CemenW. CemenW powVYecUnego użXWku. SkłaTH wXmagania i ocena 

YgoTności 
22. PN-Ł-23010 MomieVYki To beWonu. OlaVXfikacja i określenia 
23. PN-Ł-24622 RoYWwór aVfalWowX To grunWowania 
24. PN-Ł-32250 ÓaWeriałX buTowlane. PoTa To beWonów i Yapraw 
25. PN-C-96177 Lepik aVfalWowX beY wXpełniacYX VWoVowanX na gorąco 
26. PN-M-95017 Surowiec TrYewnX. Mrewno WarWacYne iglaVWe 
27. PN-M-96000 Øarcica iglaVWa ogólnego prYeYnacYenia 
28. PN-M-96002 Øarcica liściaVWa ogólnego prYeYnacYenia 
29. PN-H-93215 Palcówka i pręWX VWalowe To Ybrojenia beWonu 
30. PN-Ó-82010 PoTkłaTki kwaTraWowe w konVWrukcjacU TrewnianXcU 
31. PN-Ó-82121 ŚrubX Ye łbem kwaTraWowXm 
32. PN-Ó-82503 PkręWX To Trewna Ye łbem VWożkowXm 
33. PN-Ó-82505 PkręWX To Trewna Ye łbem kuliVWXm 
34. PN-S-02205 Mrogi VamocUoTowe. RoboWX Yiemne. PXmagania i baTania 
35. ŁN-87I5028-12 GwoźTYie buTowlane. GwoźTYie Y WrYpieniem głaTkimH okrągłXm i 

kwaTraWowXm 
36. ŁN-88I6731-08 CemenW. ØranVporW i prYecUowXwanie 
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37. ŁN-67I6747-14 SpoVobX YabeYpiecYenia wXrobów kamiennXcU poTcYaV WranVporWu 
38. ŁN-79I6751-01 ÓaWeriałX iYolacji prYeciwwilgociowej. Papa aVfalWowa na Waśmie 

aluminiowej 
39. ŁN-88I6751-03 Papa aVfalWowa na welonie Y włókien VYklanXcU 
40. ŁN-69I7122-11 PłXWX pilśniowe Y Trewna 
41. ŁN-74I8841-19 RoboWX murowe. ÓurX Y kamienia naWuralnego. PXmagania i baTania prYX 

oTbiorYe 
42. ŁN-73I9081-02 FormX VWalowe To proTukcji elemenWów buTowlanXcU Y beWonu 

kruVYXwowego. PXmagania i baTania 

10.2. Inne TokumenWy 

43. 43.  InVWrukcja IØŁ 206I77. InVWrukcja VWoVowania pXłów loWnXcU To beWonów kruVYXwowXcU. 
44. 44.  Parunki WecUnicYne. Mrogowe kaWionowe emulVje aVfalWowe. IŁMiÓ - 1994 r. 
45. 45.  PXmagania i Yalecenia ToWXcYące wXkonXwania beWonów To konVWrukcji moVWowXcU. GMMPH ParVYawaH 

1990 r. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacje Techniczne Pykonania i OTbioru RobóW BuTowlanych 
 

70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacje Techniczne Pykonania i OTbioru RobóW BuTowlanych 
 

 71 

STPiORŁ M-03.02.01 OANALIRACJA  MNSRCROPA 

1. PSTĘP 

1.1. PrYeTmioW STPiORŁ 

 PrYeTmioWem niniejVYej SpecXfikacji ØecUnicYna PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU (SØPiORŁ) Vą 
wXmagania ToWXcYące wXkonania i oTbioru robóW YwiąYanXcU Y buTową kanaliYacji TeVYcYowej w ramacU YaTania 
pn. . „Rozbiórka moVWu i buTowa przepuVWu w ciągu ulicy BorowiańVkiej w RębowicacU”. 
 

1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

 NiniejVYa VpecXfikacja WecUnicYna (SØPiORŁ) VWanowi TokumenW konWrakWowX prYX realiYacji robóW 
wXmienionXcU w pkW 1.1. 

1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

 UVWalenia YawarWe w niniejVYej VpecXfikacji ToWXcYą YaVaT prowaTYenia robóW YwiąYanXcU Y wXkonaniem 
kanaliYacji TeVYcYowej i obejmujeJ 
- monWaż VWuTYienek niewłaYowXcU T425 YwieńcYonXcU wpuVWem TeVYcYowXm żeliwnXm M400H 
- monWaż VWuTYienki właYowej T1000H YwieńcYonej właYem żeliwnXm M125H 
- ułożenie i monWaż rur T200H 
- ułożenie i monWaż rur T300 na poTVXpce. 

1.4. Określenia poTVWawowe 

1.4.1. OanaliYacja TeVYcYowa - Vieć kanaliYacXjna YewnęWrYna prYeYnacYona To oTprowaTYania ścieków 
opaTowXcU. 

1.4.2. OanałX 

1.4.2.1. Oanał - liniowa buTowla prYeYnacYona To grawiWacXjnego oTprowaTYania ścieków. 

1.4.2.2. Oanał TeVYcYowX - kanał prYeYnacYonX To oTprowaTYania ścieków opaTowXcU. 

1.4.2.3. PrYXkanalik - kanał prYeYnacYonX To połącYenia wpuVWu TeVYcYowego Y Viecią kanaliYacji TeVYcYowej. 

1.4.2.4. Oanał YbiorcYX - kanał prYeYnacYonX To Ybierania ścieków Y co najmniej TwócU kanałów bocYnXcU. 

1.4.2.5. OolekWor głównX - kanał prYeYnacYonX To Ybierania ścieków Y kanałów oraY kanałów YbiorcYXcU 
i oTprowaTYenia icU To oTbiornika. 

1.4.2.6. Oanał nieprYełaYowX - kanał YamknięWX o wXVokości wewnęWrYnej mniejVYej niż 1H0 m. 

1.4.2.7. Oanał prYełaYowX - kanał YamknięWX o wXVokości wewnęWrYnej równej lub więkVYej niż 1H0 m. 

1.4.3. UrYąTYenia (elemenWX) uYbrojenia Vieci 

1.4.3.1. SWuTYienka kanaliYacXjna - VWuTYienka rewiYXjna - na kanale nieprYełaYowXm prYeYnacYona To konWroli 
i prawiTłowej ekVploaWacji kanałów. 

1.4.3.2. SWuTYienka prYeloWowa - VWuTYienka kanaliYacXjna YlokaliYowana na YałamaniacU oVi kanału w planieH na 
YałamaniacU VpaTku kanału oraY na oTcinkacU proVWXcU. 

1.4.3.3. SWuTYienka połącYeniowa - VWuTYienka kanaliYacXjna prYeYnacYona To łącYenia co najmniej TwócU 
kanałów TopłXwowXcU w jeTen kanał oTpłXwowX. 

1.4.3.4. SWuTYienka kaVkaTowa (VpaTowa) - VWuTYienka kanaliYacXjna mająca ToTaWkowX prYewóT pionowX 
umożliwiającX wXWrącenie naTmiaru energii ściekówH VpłXwającXcU Y wXżej położonego kanału TopłXwowego To 
niżej położonego kanału oTpłXwowego. 

1.4.3.5. SWuTYienka beYwłaYowa - ślepa - VWuTYienka kanaliYacXjna prYXkrXWa VWropem beY oWworu właYowegoH 
Vpełniająca funkcje VWuTYienki połącYeniowej. 

1.4.3.6. Oomora kanaliYacXjna - komora rewiYXjna na kanale prYełaYowXm prYeYnacYona To konWroli i prawiTłowej 
ekVploaWacji kanałów. 
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1.4.3.7. Oomora połącYeniowa - komora kanaliYacXjna prYeYnacYona To łącYenia co najmniej TwócU kanałów 
TopłXwowXcU w jeTen kanał oTpłXwowX. 

1.4.3.8. Oomora VpaTowa (kaVkaTowa) - komora mająca pocUXlnię i Yagłębienie Tna umożliwiające wXWrącenie 
naTmiaru energii ścieków VpłXwającXcU Y wXżej położonego kanału TopłXwowego. 

1.4.3.9. PXloW ścieków - elemenW na końcu kanału oTprowaTYającego ścieki To oTbiornika. 

1.4.3.10. PrYejście VXfonowe - jeTen lub więcej YamknięWXcU prYewoTów kanaliYacXjnXcU Y rur żeliwnXcUH 
VWalowXcU lub żelbeWowXcU pracującXcU poT ciśnieniemH prYeYnacYonXcU To prYepłXwu ścieków poT prYeVYkoTą 
na WraVie kanału. 

1.4.3.11. Rbiornik reWencXjnX - obiekW buTowlanX na Vieci kanaliYacXjnej prYeYnacYonX To okreVowego 
YaWrYXmania cYęści ścieków opaTowXcU i YreTukowania makVXmalnego naWężenia prYepłXwu. 

1.4.3.12. PrYepompownia ścieków - obiekW buTowlanX wXpoVażonX w YeVpołX pompoweH inVWalacje i pomocnicYe 
urYąTYenia WecUnicYneH prYeYnacYone To prYepompowXwania ścieków Y poYiomu niżVYego na wXżVYX. 

1.4.3.13. PpuVW TeVYcYowX - urYąTYenie To oTbioru ścieków opaTowXcUH VpłXwającXcU To kanału Y uWwarTYonXcU 
powierYcUni Werenu. 

1.4.4. NlemenWX VWuTYienek i komór 

1.4.4.1. Oomora robocYa - YaVaTnicYa cYęść VWuTYienki lub komorX prYeYnacYona To cYXnności ekVploaWacXjnXcU. 
PXVokość komorX robocYej jeVW Wo oTległość pomięTYX rYęTną Tolnej powierYcUni płXWX lub innego elemenWu 
prYXkrXcia VWuTYienki lub komorXH a rYęTną VpocYnika. 

1.4.4.2. Oomin właYowX - VYXb połącYeniowX komorX robocYej Y powierYcUnią YiemiH prYeYnacYonX To Yejścia 
obVługi To komorX robocYej. 

1.4.4.3. PłXWa prYXkrXcia VWuTYienki lub komorX - płXWa prYXkrXwająca komorę robocYą. 

1.4.4.4. PłaY kanałowX - elemenW żeliwnX prYeYnacYonX To prYXkrXcia poTYiemnXcU VWuTYienek rewiYXjnXcU lub 
komór kanaliYacXjnXcUH umożliwiającX ToVWęp To urYąTYeń kanaliYacXjnXcU. 

1.4.4.5. OineWa - wXprofilowanX rowek w Tnie VWuTYienkiH prYeYnacYonX To prYepłXwu w nim ścieków. 

1.4.4.6. SpocYnik - elemenW Tna VWuTYienki lub komorX kanaliYacXjnej pomięTYX kineWą a ścianą komorX robocYej. 

1.4.5. PoYoVWałe określenia poTVWawowe Vą YgoTne Y obowiąYującXmiH oTpowieTnimi polVkimi normami 
i Y Tefinicjami poTanXmi w SØPiORŁ M-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 1.4. 

1.4. Ogólne wymagania ToWycYące robóW 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące robóW poTano w SØPiORŁ M-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 1.5. 

2. ÓATNRIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania ToWycYące maWeriałów 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące maWeriałówH icU poYXVkiwania  i VkłaTowania poTano w SØPiORŁ M-
00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 2. 
 SWoVować należX wXrobX buTowlane wprowaTYone To obroWu YgoTnie Y uVWawą o wXrobacU 
buTowlanXcU [26]. 

2.2. Rury kanałowe 

 RurX beWonowe Ye VWopką i beY VWopki o śreTnicX oT 0H20 m To 1H0 mH YgoTne Y  ŁN-83I8971-06.02 [14]. 

 RurX żelbeWowe o śreTnicX oT 0H2 m To 2H0 mH YgoTne Y ŁN-86I8971-06.01 [13] lub inne YaakcepWowane 
prYeY InweVWora. 

2.3. SWuTYienki kanaliYacyjne 

2.3.1. Oomora robocYa 

 Oomora robocYa VWuTYienki (powXżej wejścia kanałów) powinna bXć wXkonana YJ 
- kręgów beWonowXcU lub żelbeWowXcU oTpowiaTającXcU wXmaganiom ŁN-86I8971-08 [15]H 
- muru cegłX kanaliYacXjnej oTpowiaTającej wXmaganiom PN-Ł-12037 [6] 
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- rur CFP-GRP jako konVWrukcja YinWegrowana Y kanałem głównXm i kanałami ToloWowXmi oraY Trabinką 
złaYowąH YgoTna Y aprobaWą WecUnicYną naTaną prYeY jeTnoVWkę upoważnioną To icU wXTawania [24]. 

 Oomora robocYa poniżej wejścia kanałów powinna bXć wXkonana jako monoliW Y beWonu określonego 
w TokumenWacji projekWowejH np. klaVX Ł30H woToVYcYelności P-8H mroYooTporności F-100 wg PN-Ł-06250 [8] lub 
alWernaWXwnie Y cegłX kanaliYacXjnej. 

2.3.2. Oomin właYowX 

 Oomin właYowX powinien bXć wXkonanX YJ 
- kręgów beWonowXcU lub żelbeWowXcU o śreTnicX 0H80 m oTpowiaTającXcU wXmaganiom ŁN-86I8971-08 [15]H 
- rur CFP-GRP o śreTnicX oT 0H8÷1H6m YgoTne Y PN-NN 1115 [4].  

2.3.3. Mno VWuTYienki 

 Mno VWuTYienki wXkonuje Vię jako monoliW Y beWonu UXTroWecUnicYnego o właściwościacU poTanXcU 
w TokumenWacji projekWowej. 

2.3.4. PłaYX kanałowe 

 WłaYX kanałowe należX wXkonXwać jakoJ 
- właYX żeliwne WXpu ciężkiego oTpowiaTające wXmaganiom PN-NN 124 [1] umieVYcYane w korpuVie TrogiH 
- właYX żeliwne WXpu lekkiego oTpowiaTające wXmaganiom PN-NN 124 [1] umieVYcYane poYa korpuVem Trogi. 

2.3.5. SWopnie YłaYowe 

 SWopnie YłaYowe żeliwne oTpowiaTające wXmaganiom PN-NN 13101 [7]. 

2.4. ÓaWeriały Tla komór prYeloWowycU połącYeniowycU i kaVkaTowycU 

2.4.1. Oomora robocYa 

 Oomora robocYa Y płXWą VWropową i Tnem może bXć wXkonana jako żelbeWowa wraY Y TomieVYkami 
uVYcYelniającXmi lub Y cegłX kanaliYacXjnej wg inTXwiTualnej TokumenWacji projekWowej.  

2.4.2. Oomin właYowX 

 Oomin właYowX wXkonuje Vię Y kręgów beWonowXcU lub żelbeWowXcU o śreTnicX 0H8 m oTpowiaTającXcU 
wXmaganiom ŁN-86I8971-08 [15]. 

 
2.4.3. PłaY kanałowX 
 
 PeTług pkW 2.3.4. 

2.6. SWuTYienki ściekowe 

2.6.1. PpuVWX ulicYne żeliwne 

 PpuVWX ulicYne żeliwne powinnX oTpowiaTać wXmaganiom PN-NN 124 [1]. MopuVYcYa Vię YaVWoVowanie 
maWeriałów Y PCV i PN poViaTającXcU akWualne świaTecWwo jakości. 

2.6.2. Oręgi beWonowe prefabrXkowane 

 Na VWuTYienki ściekowe VWoVowane Vą prefabrXkowane kręgi beWonowe o śreTnicX 50 cmH wXVokości  30 
cm lub 60 cmH Y beWonu klaVX C 20I25H wg OŁ1-22.2.6 (6) [18]. 

2.6.3. Pierścienie żelbeWowe prefabrXkowane 

 Pierścienie żelbeWowe prefabrXkowane o śreTnicX 65 cm powinnX bXć wXkonane Y beWonu wibrowanego 
klaVX C 16I20 Ybrojonego VWalą SWOS. 

2.6.4. PłXWX żelbeWowe prefabrXkowane 

 PłXWX żelbeWowe prefabrXkowane powinnX mieć grubość 11 cm i bXć wXkonane Y beWonu wibrowanego 
klaVX C 16I20 Ybrojonego VWalą SWOS. 

2.6.5. PłXWX funTamenWowe Ybrojone 

 PłXWX funTamenWowe Ybrojone powinnX poViaTać grubość 15 cm i bXć wXkonane Y beWonu klaVX C 12I15. 
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2.6.6. OruVYXwo na poTVXpkę 

 PoTVXpka może bXć wXkonana Y WłucYnia lub żwiru. UżXWX maWeriał na poTVXpkę powinien oTpowiaTać 
wXmaganiom VWoVownXcU normH np. PN-Ł-06712 [9]H PN-NN 13043 [6]H PN-NN 12620 [5]. 

2.7. ŁeWon 

2.7.1. CemenW 

 Mo beWonu należX YaVWoVować cemenW 32H5 lub 42H5 wg PN-NN 197-1 [2]. 

2.7.2. OruVYXwo 

 Mo beWonu należX YaVWoVować kruVYXwo YgoTne Y normą PN-Ł-06712 [9]. Óarka kruVYXwa nie może bXć 
niżVYa niż klaVa beWonu (np. Ł-30 – marka min. 30H Ł-20 – marka min. 20). 

2.7.3. ŁeWon UXTroWecUnicYnX 

 ŁeWon UXTroWecUnicYnX C12I15 i C16I20 powinien oTpowiaTać wXmaganiom PN-NN 206-1 [3] 
w YaVWoVowaniacU prYXVYłościowXcUH a WXmcYaVowo PN-Ł-06250 [8]. 

2.8. Raprawa cemenWowa 

 Raprawa cemenWowa powinna oTpowiaTać wXmaganiom PN–Ł-14501 [12]. 

2.9. SkłaTowanie maWeriałów 

2.9.1. RurX kanałowe 

 RurX można VkłaTować na oWwarWej prYeVWrYeniH ukłaTając je w poYXcji leżącej jeTno- lub 
wielowarVWwowoH albo w poYXcji VWojącej. 
 PowierYcUnia VkłaTowania powinna bXć uWwarTYona i YabeYpiecYona prYeT gromaTYeniem Vię wóT 
opaTowXcU. 
 P prYXpaTku VkłaTowania poYiomego pierwVYą warVWwę rur należX ułożyć na poTkłaTacU TrewnianXcU. 
PoTobnie na poTkłaTacU TrewnianXcU należX ukłaTać wXrobX w poYXcji VWojącej i jeżeli powierYcUnia VkłaTowania 
nie oTpowiaTa ww. wXmaganiom. 
 PXkonawca jeVW YobowiąYanX ukłaTać rurX weTług poVYcYególnXcU grupH wielkości i gaWunków w VpoVób 
YapewniającX VWaWecYność oraY umożliwiającX ToVWęp To poVYcYególnXcU VWoVów lub pojeTXncYXcU rur. 

2.9.2. Oręgi 

 Oręgi można VkłaTować na powierYcUni nieuWwarTYonej poT warunkiemH że naciVk kręgów prYekaYXwanX 
na grunW nie prYekracYa 0H5 ÓPa. 
 PrYX VkłaTowaniu wXrobów w poYXcji wbuTowania wXVokość VkłaTowania nie powinna prYekracYać 1H8 
m. SkłaTowanie powinno umożliwiać ToVWęp To poVYcYególnXcU VWoVów wXrobów lub pojeTXncYXcU kręgów. 

2.9.3. Cegła kanaliYacXjna 

 Cegła kanaliYacXjna może bXć VkłaTowana na oWwarWej prYeVWrYeniH na powierYcUni uWwarTYonej 
Y oTpowieTnimi VpaTkami umożliwiającXmi oTprowaTYenie wóT opaTowXcU. 
 CegłX w miejVcu VkłaTowania powinnX bXć ułożone w VpoVób uporYąTkowanXH YapewniającX łaWwość 
prYelicYenia. CegłX powinnX bXć ułożone w jeTnoVWkacU łaTunkowXcU lub luYem w VWoVacU albo prXYmacU. 
 JeTnoVWki łaTunkowe mogą bXć ułożone jeTne na TrugicU makVXmalnie w 3 warVWwacUH o łącYnej 
wXVokości nie prYekracYającej 3H0 m. 
 PrYX VkłaTowaniu cegieł luYem makVXmalna wXVokość VWoVów i prXYm nie powinna prYekracYać 2H2 m. 

2.9.4. PłaYX kanałowe i VWopnie 

 WłaYX kanałowe i VWopnie powinnX bXć VkłaTowane Y Tala oT VubVWancji TYiałającXcU koroTująco. PłaYX 
powinnX bXć poVegregowane wg klaV. PowierYcUnia VkłaTowania powinna bXć uWwarTYona i oTwoTniona. 

2.9.5. PpuVWX żeliwne 

 SkrYXnki lub ramki wpuVWów mogą  bXć VkłaTowane na oWwarWej prYeVWrYeniH na paleWacU w VWoVacU 
o wXVokości makVimum 1H5 m. 
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2.9.6. OruVYXwo 

 OruVYXwo należX VkłaTować na uWwarTYonXm i oTwoTnionXm poTłożu w VpoVób YabeYpiecYającX je prYeT 
YaniecYXVYcYeniem i YmieVYaniem Y innXmi roTYajami i frakcjami kruVYXw. 
 
Uwaga! 
MopuVzcza Vię VWoVowanie TowolnycU maWeriałów To wykonania kanalizacji zaaprobowanycU przez 
Ramawiającego. 
 

3. SPRRĘT 

3.1. Ogólne wymagania ToWycYące VprYęWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące VprYęWu poTano w SØPiORŁ M-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 3. 

3.2. SprYęW To wykonania kanaliYacji TeVYcYowej 

 PXkonawca prYXVWępującX To wXkonania kanaliYacji TeVYcYowej powinien wXkaYać Vię możliwością 
korYXVWania Y naVWępującego VprYęWuJ 
- żurawi buTowlanXcU VamocUoTowXcUH 
- koparek prYeTViębiernXcUH 
- VpXcUarek kołowXcU lub gąVienicowXcUH 
- VprYęWu To YagęVYcYania grunWuH 
- wciągarek mecUanicYnXcUH 
- becYkowoYów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania ToWycYące WranVporWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące WranVporWu poTano w SØPiORŁ M-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 4. 

4.2. TranVporW rur kanałowycU 

 RurXH Yarówno kamionkowe jak i beWonoweH mogą bXć prYewożone TowolnXmi śroTkami WranVporWu 
w VpoVób YabeYpiecYającX je prYeT uVYkoTYeniem lub YniVYcYeniem.  
 PXkonawca Yapewni prYewóY rur w poYXcji poYiomej wYTłuż śroTka WranVporWuH Y wXjąWkiem rur 
beWonowXcU o VWoVunku śreTnicX nominalnej To TługościH więkVYej niż 1H0 mH kWóre należX prYewoYić w poYXcji 
pionowej i WXlko w jeTnej warVWwie. 
 PXkonawca YabeYpiecYX wXrobX prYewożone w poYXcji poYiomej prYeT prYeVuwaniem i prYeWacYaniem 
poT wpłXwem Vił beYwłaTności wXVWępującXcU w cYaVie rucUu pojaYTów. 
 PrYX wielowarVWwowXm ukłaTaniu rur górna warVWwa nie może prYewXżVYać ścian śroTka WranVporWu 
o więcej niż 1I3 śreTnicX YewnęWrYnej wXrobu (rurX kamionkowe nie wXżej niż 2 m). 
 PierwVYą warVWwę rur kielicUowXcU należX ukłaTać na poTkłaTacU TrewnianXcUH Yaś poVYcYególne 
warVWwX w miejVcacU VWXkania Vię wXrobów należX prYekłaTać maWeriałem wXściółkowXm (o grubości warVWwX oT 
2 To 4 cm po ugnieceniu). 

4.3. TranVporW kręgów 

 ØranVporW kręgów powinien oTbXwać Vię VamocUoTami w poYXcji wbuTowania lub proVWopaTle To 
poYXcji wbuTowania. 
 Mla YabeYpiecYenia prYeT uVYkoTYeniem prYewożonXcU elemenWówH PXkonawca Tokona icU 
uVYWXwnienia prYeY YaVWoVowanie prYekłaTekH roYporów i klinów Y TrewnaH gumX lub innXcU oTpowieTnicU 
maWeriałów. 
 PoTnoVYenie i  opuVYcYanie kręgów o śreTnicacU 1H2 m i  1H4 m należX wXkonXwać Ya pomocą minimum 
WrYecU lin YawieVia roYmieVYcYonXcU równomiernie na obwoTYie prefabrXkaWu. 

4.4. TranVporW cegły kanaliYacyjnej 

 Cegła kanaliYacXjna może bXć prYewożona TowolnXmi śroTkami WranVporWu w jeTnoVWkacU łaTunkowXcU 
lub luYem. 
 JeTnoVWki łaTunkowe należX ukłaTać na śroTkacU WranVporWu VamocUoTowego w jeTnej warVWwie. 
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 CegłX WranVporWowane luYem należX ukłaTać na śroTkacU prYewoYowXcU ściśle jeTne obok TrugicUH 
w jeTnakowej licYbie warVWw na powierYcUni śroTka WranVporWu. 
 PXVokość łaTunku nie powinna prYekracYać wXVokości burW. 
 CegłX luYem mogą bXć prYewożone śroTkami WranVporWu VamocUoTowego poT warunkiem VWoVowania 
opinek. 
 RałaTunek i wXłaTunek cegłX w jeTnoVWkacU łaTunkowXcU powinien Vię oTbXwać mecUanicYnie Ya 
pomocą urYąTYeń wXpoVażonXcU w oVprYęW kleVYcYowXH wiTłowX lub cUwXWakowX. RałaTunek i wXłaTunek 
wXrobów prYewożonXcU luYem powinien oTbXwać Vię ręcYnie prYX użXciu prYXrYąTów pomocnicYXcU. 

4.5. TranVporW właYów kanałowycU 

 WłaYX kanałowe mogą bXć WranVporWowane TowolnXmi śroTkami WranVporWu w VpoVób YabeYpiecYonX 
prYeT prYemieVYcYaniem i uVYkoTYeniem. 
 WłaYX WXpu ciężkiego mogą bXć prYewożone luYemH naWomiaVW WXpu lekkiego należX ukłaTać na paleWacU 
po 10 VYW. i łącYXć Waśmą VWalową. 

4.6. TranVporW wpuVWów żeliwnycU 

 SkrYXnki lub ramki wpuVWów mogą bXć prYewożone TowolnXmi śroTkami WranVporWu w VpoVób 
YabeYpiecYonX prYeT prYeVuwaniem Vię poTcYaV WranVporWu. 

4.7. TranVporW mieVYanki beWonowej 

 Mo prYewoYu mieVYanki beWonowej PXkonawca Yapewni Wakie śroTki WranVporWoweH kWóre nie VpowoTują 
Vegregacji VkłaTnikówH YmianX VkłaTu mieVYankiH YaniecYXVYcYenia mieVYanki i obniżenia WemperaWurX 
prYekracYającej granicę określoną w wXmaganiacU WecUnologicYnXcU. 

4.8. TranVporW kruVYyw 

 OruVYXwa mogą bXć prYewożone TowolnXmi śroTkami WranVporWuH w VpoVób YabeYpiecYającX je prYeT 
YaniecYXVYcYeniem i naTmiernXm Yawilgoceniem. 

4.9. TranVporW cemenWu i jego prYecUowywanie 

 ØranVporW cemenWu i prYecUowXwanie powinnX bXć YgoTne Y ŁN-88I6731-08 [16]. 

5. PYOONANIN ROŁÓT 

5.1. Ogólne YaVaTy wykonania robóW 

 Ogólne YaVaTX wXkonania robóW poTano w SØPiORŁ M-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 5. 

5.2. RoboWy prYygoWowawcYe 

 PrYeT prYXVWąpieniem To robóW PXkonawca Tokona icU wXWXcYenia i Wrwale oYnacYX je w Werenie Ya 
pomocą kołków oViowXcUH kołków świaTków i kołków krawęTYiowXcU. 
 P prYXpaTku nieToVWaWecYnej ilości reperów VWałXcUH PXkonawca wbuTuje reperX WXmcYaVowe (Y 
rYęTnXmi VprawTYonXmi prYeY VłużbX geoTeYXjne)H a VYkice VXWuacXjne reperów i icU rYęTne prYekaże InżXnierowi. 

5.3. RoboWy Yiemne 

 PXkopX należX wXkonać jako wXkopX oWwarWe obuTowane. ÓeWoTX wXkonania robóW - wXkopu (ręcYnie 
lub mecUanicYnie) powinnX bXć ToVWoVowane To głębokości wXkopuH TanXcU geoWecUnicYnXcU oraY poViaTanego 
VprYęWu mecUanicYnego. 
 SYerokość wXkopu uwarunkowana jeVW YewnęWrYnXmi wXmiarami kanałuH To kWórXcU ToTaje Vię 
obuVWronnie 0H4 m jako YapaV poWrYebnX na TeVkowanie ścian i uVYcYelnienie VWXków. MeVkowanie ścian należX 
prowaTYić w miarę jego głębienia. PXTobXWX grunW Y wXkopu powinien bXć wXwieYionX prYeY PXkonawcę na 
oTkłaT. 
 Mno wXkopu powinno bXć równe i wXkonane Ye VpaTkiem uVWalonXm w TokumenWacji projekWowejH prYX 
cYXm Tno wXkopu PXkonawca wXkona na poYiomie wXżVYXm oT rYęTnej projekWowanej o 0H20 m. 

RTjęcie poYoVWawionej warVWwX 0H20 m grunWu powinno bXć wXkonane beYpośreTnio prYeT ułożeniem 
prYewoTów rurowXcU. RTjęcie Wej warVWwX PXkonawca wXkona ręcYnie lub w VpoVób uYgoTnionX Y InżXnierem. 
 P grunWacU VkaliVWXcU Tno wXkopu powinno bXć wXkonane oT  0H10 To 0H15 m głębiej oT 
projekWowanego poYiomu Tna. 
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5.4. PrYygoWowanie poTłoża 

 P grunWacU VucUXcU piaVYcYXVWXcUH żwirowo-piaVYcYXVWXcU i piaVYcYXVWo-gliniaVWXcU poTłożem jeVW grunW 
naWuralnX o nienaruVYonej VWrukWurYe Tna wXkopu. 
 P grunWacU nawoTnionXcU (oTwaTnianXcU w Wrakcie robóW) poTłoże należX wXkonać Y warVWwX WłucYnia 
lub żwiru Y piaVkiem o grubości oT 15 To 20 cm łącYnie Y ułożonXmi VącYkami oTwaTniającXmi. Mla prYewoTów o 
śreTnicX powXżej 0H50 mH na warVWwie oTwaTniającej należX wXkonać funTamenW beWonowX1H  YgoTnie  Y  
TokumenWacją projekWową lub SØPiORŁ. 
 P grunWacU VkaliVWXcU gliniaVWXcU lub VWanowiącXcU YbiWe iłX należX wXkonać poTłoże Y poVpółkiH żwiru 
lub WłucYnia o grubości oT 15 To 20 cm. Mla prYewoTów o śreTnicX powXżej 0H50 m należX wXkonać funTamenW 
beWonowX2 YgoTnie Y TokumenWacją projekWową lub SØPiORŁ. 
 RagęVYcYenie poTłoża powinno bXć YgoTne Y określonXm w SØPiORŁ. 

5.5. RoboWy monWażowe 

 Jeżeli TokumenWacja projekWowa nie VWanowi inacYejH Wo VpaTki i głębokość poVaTowienia rurociągu 
powinnX Vpełniać poniżVYe warunkiJ 
- najmniejVYe VpaTki kanałów powinnX Yapewnić TopuVYcYalne minimalne pręTkości prYepłXwuH Wj. oT 0H6 To 

0H8 mIV. SpaTki We nie mogą bXć jeTnak mniejVYeJ 
- Tla kanałów o śreTnicX To 0H4 m - 3 ‰ H 
- Tla kanałów i kolekWorów prYeloWowXcU - 1 ‰  (wXjąWkowo TopuVYcYa Vię VpaTek 0H5 ‰ ). 

  NajwiękVYe TopuVYcYalne VpaTki wXnikają Y ogranicYenia makVXmalnXcU pręTkości prYepłXwu (Tla rur 
beWonowXcUH CFP GRP i ceramicYnXcU 3 mIVH Yaś Tla rur żelbeWowXcU  5 mIV). 

- głębokość poVaTowienia powinna wXnoVić w Yależności oT VWref prYemarYania grunWówH oT 1H0 To 1H3 m 
(YgoTnie Y MYiennikiem ŁuTownicWwa nr 1 Y 15.03.71). 

 PrYX mniejVYXcU YagłębieniacU YacUoTYi koniecYność oTpowieTniego ocieplenia kanału. 
 PonaTWo należX Tążyć To WegoH abX Yagłębienie kanału na końcówce Vieci wXnoViło minimum 2H5 m 
w celu Yapewnienia możliwości ewenWualnego VkanaliYowania obiekWów położonXcU prYX WXm kanale. 

5.5.1. RurX kanałowe 

 RurX ułożone w wXkopie na YnacYnXcU głębokościacU (ponaT 6 m) oraY YnacYnie obciążoneH w celu 
YwiękVYenia wXWrYXmałości powinnX bXć wYmocnione YgoTnie Y TokumenWacją projekWową. 
 PoVYcYególne ułożone rurX powinnX bXć unierucUomione prYeY obVXpanie piaVkiem pośroTku Tługości 
rurX i mocno poTbiWeH abX rura nie Ymieniła położenia To cYaVu wXkonania uVYcYelnienia YłącYX. 
 UVYcYelnienia YłącYX rur kanałowXcU można wXkonaćJ 
- VYnurem konopnXm VmołowanXm i kiWem biWumicYnXm w prYXpaTku VWoVowania rur kamionkowXcU śreTnicX 

0H20 mH 
- Yaprawą cemenWową 1J2 lub 1J3 i ToTaWkowo opaVkami beWonowXmi lub żelbeWowXmi w prYXpaTku 

uVYcYelniania rur beWonowXcU o śreTnicX oT 0H20 To 1H0 mH 
- VpecjalnXmi fabrXcYnXmi pierścieniami gumowXmi lub weTług roYwiąYań inTXwiTualnXcU YaakcepWowanXcU 

prYeY InżXnieraH 
- VYnurem konopnXm i folią aluminiową prYX VWoVowaniu rur żeliwnXcU kielicUowXcU ciśnieniowXcU śreTnicX oT 

0H2 To1H0 m. 
 PołącYenia  kanałów VWoVować należX  YawVYe  w VWuTYience  lub  w komorYe  (kanałX  o  śreTnicX  To  0H3  m 
można łącYXć na wpuVW lub poprYeY VWuTYienkę krXWą - ślepą). 
 KąW YawarWX mięTYX oViami kanałów TopłXwowego i oTpłXwowego - YbiorcYego powinien Yawierać Vię w 
granicacU  oT 45 To 90o. 
 RurX należX ukłaTać w WemperaWurYe powXżej 0o CH a wVYelkiego roTYaju beWonowania wXkonXwać 
w WemperaWurYe nie mniejVYej niż +8o C. 
 PrYeT YakońcYeniem Tnia robocYego bądź prYeT Yejściem Y buTowX należX YabeYpiecYXć końce 
ułożonego kanału prYeT Yamuleniem. 

5.5.2. PrYXkanaliki 

 Jeżeli TokumenWacja projekWowa nie VWanowi inacYej Wo prYX wXkonXwaniu prYXkanalików należX 
prYeVWrYegać naVWępującXcU YaVaTJ 

                                                        
 
N Nie dotyczy rur  Cct doP 
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- WraVa prYXkanalika powinna bXć proVWaH beY Yałamań w planie i pionie (Y wXjąWkiem łuków Tla poTłącYenia To 
wpuVWu bocYnego w kanale lub To VXfonu prYX poTłącYeniacU To kanału ogólnoVpławnego)H 

- minimalnX prYekrój prYewoTu prYXkanalika powinien wXnoVić 0H20 m (Tla pojeTXncYXcU wpuVWów 
i prYXkanalików nie TłużVYXcU niż 12 m można VWoVować śreTnicę 0H15 m)H 

- długość prYXkanalika oT VWuTYienki ściekowej (wpuVWu ulicYnego) To kanału lub VWuTYienki rewiYXjnej 
połącYeniowej nie powinna prYekracYać 24 mH 

- włącYenie prYXkanalika To kanału może bXć wXkonane Ya pośreTnicWwem VWuTYienki rewiYXjnejH VWuTYienki 
krXWej (WYw. ślepej) lub wpuVWu bocYnegoH 

- VpaTki prYXkanalików powinnX wXnoVić oT min. 20 ‰  To max. 400 ‰  Y WXmH że prYX VpaTkacU więkVYXcU oT 
250 ‰  należX VWoVować rurX żeliwneH 

- kierunek WraVX prYXkanalika powinien bXć YgoTnX Y kierunkiem VpaTku kanału YbiorcYegoH 
- włącYenie prYXkanalika To kanału powinno bXć wXkonane poT kąWem min. 45oH max. 90o (opWXmalnXm 60o)H 
- włącYenie prYXkanalika To kanału poprYeY VWuTYienkę połącYeniową należX TokonXwać WakH abX wXVokość 

VpaTku prYXkanalika naT poTłogą VWuTYienki wXnoViła max. 50H0 cm. P prYXpaTku koniecYności włącYenia 
prYXkanalika na wXVokości więkVYej należX VWoVować prYepaTX (kaVkaTX) umieVYcYone na YewnąWrY poYa 
ścianką VWuTYienkiH 

- włącYenia prYXkanalików Y TwócU VWron To kanału YbiorcYego poprYeY wpuVWX bocYne powinnX bXć 
uVXWuowane w oTległości min. 1H0 m oT Viebie. 

5.5.3. SWuTYienki kanaliYacXjne 

 Jeżeli TokumenWacja projekWowa nie VWanowi inacYejH Wo należX prYeVWrYegać naVWępującXcU YaVaTJ 
NajmniejVYe wXmiarX VWuTYienek rewiYXjnXcU kołowXcU powinnX bXć YgoTne Ye śreTnicami określonXmi w WablicX 
1. 
 

Øablica 1. NajmniejVYe wXmiarX VWuTYienek rewiYXjnXcU kołowXcU 

ŚreTnica prYewoTu Óinimalna śreTnica VWuTYienki rewiYXjnej kołowej (m) 
oTprowaTYającego 

(m) prYeloWowej połącYeniowej VpaTowej-
kaVkaTowej 

0H20 

1H20 
1H20 

1H20 
0H25 
0H30 
0H40 

1H40 0H50 
1H40 1H40 

0H60 
  
 Jeżeli TokumenWacja projekWowa nie VWanowi inacYejH Wo prYX wXkonXwaniu VWuTYienek kanaliYacXjnXcU 
należX prYeVWrYegać naVWępującXcU YaVaTJ 
- VWuTYienki prYeloWowe powinnX bXć lokaliYowane na oTcinkacU proVWXcU kanałów w oTpowieTnicU 

oTległościacU (max. 50 m prYX śreTnicacU kanału To 0H50 m i  70 m prYX śreTnicacU powXżej 0H50 m) lub na 
Ymianie kierunku kanałuH 

- VWuTYienki połącYeniowe powinnX bXć lokaliYowane na połącYeniu jeTnego lub TwócU kanałów bocYnXcUH 
- wVYXVWkie kanałX w VWuTYienkacU należX łącYXć oś w oś (w VWuTYienkacU krXWXcU)H 
- VWuTYienki należX wXkonXwać na uprYeTnio wYmocnionXm (warVWwą WłucYnia lub żwiru) Tnie wXkopu 

i prYXgoWowanXm funTamencie beWonowXmH 
- VWuTYienki wXkonXwać należX YaVaTnicYo w wXkopie VYerokoprYeVWrYennXm. NaWomiaVW w WruTnXcU 

warunkacU grunWowXcU (prYX wXVWępowaniu woTX grunWowejH kurYawki iWp.) w wXkopie wYmocnionXmH 
- w prYXpaTku gTX różnica rYęTnXcU Tna kanałów w VWuTYience prYekracYa 0H50 m należX VWoVować VWuTYienki 

VpaTowe-kaVkaToweH 
- VWuTYienki kaVkaTowe YlokaliYowane na kanałacU o śreTnicX powXżej 0H40 m powinnX mieć prYelew o kVYWałcie 

i wXmiaracU uYaVaTnionXcU oblicYeniami UXTraulicYnXmi. NaWomiaVW VWuTYienki YlokaliYowane na kanałacU o 
śreTnicX To 0H40 m włącYnie powinnX mieć VpaT w poVWaci rurX pionowej uVXWuowanej na YewnąWrY VWuTYienki. 
Różnica poYiomów prYX WXm roYwiąYaniu nie powinna prYekracYać 4H0 m. 

 SpoVób wXkonania VWuTYienek (prYeloWowXcUH połącYeniowXcU i kaVkaTowXcU) prYeTVWawionX jeVW 
w OaWalogu buTownicWwa oYnacYonego VXmbolem OŁ-4.12.1 (7H 6H 8) [18]H a ponaTWo w „OaWalogu powWarYalnXcU 
elemenWów TrogowXcU” opracowanXm prYeY „ØranVprojekW” ParVYawa [19]. 
 SWuTYienki rewiYXjne VkłaTają Vię Y naVWępującXcU cYęściJ 
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- komorX robocYejH 
- komina właYowegoH 
- Tna VWuTYienkiH 
- właYu kanałowegoH 
- VWopni YłaYowXcU. 
 Oomora robocYa powinna mieć wXVokość minimum 2H0 m. P prYXpaTku VWuTYienek płXWkicU (kieTX 
głębokość ułożenia kanału oraY warunki ukVYWałWowania Werenu nie poYwalają Yapewnić ww. wXVokości) 
TopuVYcYa Vię wXVokość komorX robocYej mniejVYą niż 2H0 m. 
 PrYejścia rur kanaliYacXjnXcU prYeY ścianX komorX należX obuTować i uVYcYelnić maWeriałem plaVWXcYnXm 
lub elaVWomerowXm uVWalonXm w TokumenWacji projekWowej. 
 Oomin właYowX powinien bXć wXkonanX Y kręgów beWonowXcU lub żelbeWowXcU o śreTnicX 0H80 m wg 
ŁN-86I8971-08 [19]. PoVaTowienie komina należX wXkonać na płXcie żelbeWowej prYejściowej (lub rYaTYiej na 
kręgu VWożkowXm) w Wakim miejVcuH abX pokrXwa właYu YnajTowała Vię naT VpocYnikiem o najwiękVYej 
powierYcUni. 
 SWuTYienki płXWkie mogą bXć wXkonane beY kominów właYowXcUH wówcYaV beYpośreTnio na komorYe 
robocYej należX umieścić płXWę pokrXwowąH a na niej VkrYXnkę właYową wg PN-NN 124 [1]. 
 Mno VWuTYienki należX wXkonać na mokro w formie płXWX Tennej Y wXprofilowaną kineWą. 
 OineWa w Tolnej cYęści (To wXVokości równej połowie śreTnicX kanału) powinna mieć prYekrój YgoTnX 
Y prYekrojem kanałuH a powXżej prYeTłużonX pionowXmi ściankami To poYiomu makVXmalnego napełnienia 
kanału. PrYX Ymianie kierunku WraVX kanału kineWa powinna mieć kVYWałW łuku VWXcYnego To kierunku kanałuH 
naWomiaVW w prYXpaTku YmianX śreTnicX kanału powinna ona VWanowić prYejście Y jeTnego wXmiaru w Trugi. 
 Mno VWuTYienki powinno mieć VpaTek co najmniej 3 ‰  w kierunku kineWX. 
 SWuTYienki uVXWuowane w korpuVacU Trogi (lub innXcU miejVcacU narażonXcU na obciążenia TXnamicYne) 
powinnX mieć właY WXpu ciężkiego wg PN-NN 124 [1]. P innXcU prYXpaTkacU można VWoVować właYX WXpu lekkiego 
wg PN-NN 124 [1]. 
 PoYiom właYu w powierYcUni uWwarTYonej powinien bXć Y nią równXH naWomiaVW w WrawnikacU 
i YieleńcacU górna krawędź właYu powinna YnajTować Vię na wXVokości min.  8 cm ponaT poYiomem  Werenu. 
 P ścianie komorX robocYej oraY komina właYowego należX YamonWować mijankowo VWopnie YłaYowe 
w TwócU rYęTacUH w oTległościacU pionowXcU 0H30 m i w oTległości poYiomej oVi VWopni 0H30 m. 

5.5.4. OomorX prYeloWowe i połącYeniowe 

 Mla  kanałów  o  śreTnicX  0H8  m  i  więkVYXcU  należX  VWoVować komorX  prYeloWowe  i  połącYeniowe  
projekWowane inTXwiTualnieH Yłożone Y naVWępującXcU cYęściJ 
- komorX robocYejH 
- płXWX VWropowej naT komorąH 
- komina właYowego śreTnicX 0H8 mH 
- płXWX poT właYH 
- właYu WXpu ciężkiego śreTnicX 0H6 m. 
 PoTVWawowe wXmagania Tla komór robocYXcUJ 
- wXVokość mierYona oT półki-VpocYnika To płXWX VWropowej powinna wXnoVić oT 1H80 To 2H0 mH 
- długość mierYona wYTłuż prYepłXwu min. 1H20 mH 
- VYerokość należX prYXjmować jako równąJ VYerokość kanału YbiorcYego pluV VYerokość półek po obu VWronacU 

kanału; minimalnX wXmiar półki po VWronie właYu powinien wXnoVić 0H50 mH Yaś po VWronie prYeciwnej 0H30 mH 
- wXmiarX w planie Tla komór połącYeniowXcU uYależnione Vą ponaTWo oT wielkości kanałów i oT promieni 

kineWH kWóre należX prYXjmować Tla kanałów bocYnXcU o prYekroju To 0H40 m równe 0H75 mH a ponaT 0H40 m - 
równe 1H50 m. 

 OomorX prYeloWowe powinnX bXć lokaliYowane na oTcinkacU proVWXcU kanałów w oTległościacU To 100 
m oraY prYX Ymianie kierunku kanału. 
 OomorX połącYeniowe powinnX bXć YlokaliYowane na połącYeniu jeTnego lub TwócU kanałów bocYnXcU. 
 PXkonanie połącYenia kanałówH komina właYowego i kineW poTano w pkW 5.5.3. 

5.5.5. OomorX kaVkaTowe 

 OomorX kaVkaTowe VWoVuje Vię na połącYeniacU kanałów o śreTnicX oT 0H60 mH prYX TużXcU różnicacU 
poYiomów w celu uniknięcia prYekrocYenia TopuVYcYalnXcU VpaTków (i pręTkości woTX) oraY nieekonomicYnego 
Yagłębienia kanałów. 
 Jeżeli TokumenWacja projekWowa nie VWanowi inacYejH Wo należX prYeVWrYegać naVWępującXcU YaVaTJ 
- długość komorX prYepaTowej YależX oT prYepłXwu oraY oT różnicX poYiomów kanału Tolnego i górnegoH 
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- VYerokość komorX YależX oT VYerokości kanałów TopłXwowego i oTpłXwowego oraY prYejścia konWrolnego 
Y pomoVWu górnego To pomoVWu Tolnego (0H80 m); wXmiarX pomoVWów powinnX wXnoVić 0H80 x 0H70 mH 

- pomoVW górnX należX wXkonać w oTległości min. 1H80 m oT płXWX VWropowej To oVi kanału TopłXwowegoH 
- naT pomoVWem górnXm i TolnXm należX prYewiTYieć oTTYielnX komin właYowXH 
- pomoVW górnX i VcUoTX należX oT VWronX kaVkaTX YabeYpiecYXć barierą wXVokości min. 1H10 m. 
 OominX właYowe należX wXkonać Wak jak poTano w pkW 5.5.3. 
 RaVaTX łącYenia kanałów w Tnie komorX i wXkonania kineW poTano w pkW 5.5.3. 
 OomorX kaVkaTowe należX wXkonXwać jak komorX w punkcie 5.5.4 w wXkopacU VYerokoprYeVWrYennXcU 
iH w Yależności oT poWrYebH oTpowieTnio wYmocnionXcU. 

5.5.6. SWuTYienki beYwłaYowe - ślepe 

 ÓinimalnX wXmiar VWuTYienki w planie wXnoVi 0H80 m. PVYXVWkie kanałX w WXcU VWuTYienkacU należX 
łącYXć Vklepieniami. 
 SWuTYienki poVaTawia Vię na poTVXpce Y piaVku grubości 7 cmH po ułożeniu kanału. 
 P płXcie Tennej należX wXprofilować kineWę YgoTnie Y prYekrojem kanału. 
 PrYX Ymianie kierunku WraVX kanału kineWa powinna mieć kVYWałW łuku VWXcYnego To kierunku kanałuH 
naWomiaVW w prYXpaTku YmianX śreTnicX kanału powinna VWanowić prYejście Y jeTnego wXmiaru w Trugi. Mno 
VWuTYienki powinno mieć VpaTek co najmniej  3 Ę w kierunku kineWX. 

5.5.7. SWuTYienki ściekowe 

 SWuTYienki ściekoweH prYeYnacYone To oTprowaTYania wóT opaTowXcU Y jeYTni Tróg i placówH powinnX 
bXć Y wpuVWem ulicYnXm żeliwnXm i oVaTnikiem. 
 PoTVWawowe wXmiarX VWuTYienek powinnX wXnoVićJ 
- głębokość VWuTYienki oT wierYcUu VkrYXnki wpuVWu To Tna wXloWu prYXkanalika 1H65 m (wXjąWkowo - min. 1H50 

m i  max. 2H05 m)H 
- głębokość oVaTnika 0H95 mH 
- śreTnica oVaTnika (VWuTYienki) 0H50 m. 
 OraWa ściekowa wpuVWu powinna bXć uVXWuowana w ścieku jeYTniH prYX cYXm wierYcU kraWX powinien bXć 
uVXWuowanX 2 cm poniżej ścieku jeYTni. 
 LokaliYacja VWuTYienek wXnika Y roYwiąYania Trogowego. 
 LicYba VWuTYienek ściekowXcU i icU roYmieVYcYenie uYależnione jeVW prYeTe wVYXVWkim oT wielkości 
oTwaTnianej powierYcUni jeYTni i jej VpaTku poTłużnego. NależX prYXjmowaćH że na jeTną VWuTYienkę powinno 
prYXpaTać oT 800 To 1000 m2 nawierYcUni VYcYelnej. 
 RoYVWaw wpuVWów prYX pocUXleniu poTłużnXm ścieku To 3 ‰  powinien wXnoVić oT 40 To 50 m; oT 3 To 
5 ‰  powinien wXnoVić oT 50 To 70 m; oT 5 To 10 ‰  - oT 70 To 100 m. 
 PpuVWX ulicYne na VkrYXżowaniacU ulic należX roYmieVYcYać prYX krawężnikacU proVWXcU w oTległości 
minimum 2H0 m oT YakońcYenia łuku krawężnika. 
 PrYX umieVYcYeniu kraWek ściekowXcU beYpośreTnio w nawierYcUniH wierYcU kraWX powinien YnajTować 
Vię 0H5 cm poniżej poYiomu warVWwX ścieralnej. 
 OażTX wpuVW powinien bXć poTłącYonX To kanału Ya pośreTnicWwem VWuTYienki rewiYXjnej połącYeniowejH 
VWuTYienki krXWej (WYw. ślepej) lub wXjąWkowo Ya pomocą wpuVWu bocYnego. 
 PpuVWów TeVYcYowXcU nie należX VprYęgać. GTX YacUoTYi koniecYność YwiękVYenia powierYcUni VpłXwuH 
TopuVYcYa Vię w wXjąWkowXcU prYXpaTkacU VWoVowanie wpuVWów poTwójnXcU. 
 P prYXpaTkacU koliYXjnXcUH gTX YacUoTYi koniecYność uVXWuowania wpuVWu naT iVWniejącXmi 
urYąTYeniami poTYiemnXmiH można VWuTYienkę ściekową wXpłXcić To min. 0H60 m nie VWoVując oVaTnika. OVaTnik 
naWomiaVW powinien bXć uVWawionX poYa koliYXjnXm urYąTYeniem i połącYonX prYXkanalikiem Ye VWuTYienkąH jak 
również Y kanałem YbiorcYXm. OTległość oVaTnika oT krawężnika jeYTni nie powinna prYekracYać 3H0 m. 

 

 

5.5.8. IYolacje 

 RurX beWonowe i żelbeWowe użXWe To buTowX kanaliYacji powinnX bXć YabeYpiecYone prYeT koroYjąH 
YgoTnie Y YaVaTami YawarWXmi w „InVWrukcji YabeYpiecYania prYeT koroYją konVWrukcji beWonowXcU” opracowanej 
prYeY InVWXWuW ØecUniki ŁuTowlanej w 1986 r. [17]. 
 RabeYpiecYenie rur kanałowXcU polega na powlecYeniu icU YewnęWrYnej i wewnęWrYnej powierYcUni 
warVWwą iYolacXjną aVfalWowąH poViaTającą aprobaWę WecUnicYnąH wXTaną prYeY upoważnioną jeTnoVWkę. 
 SWuTYienki YabeYpiecYa Vię prYeY poVmarowanie Y YewnąWrY iYolacją biWumicYną. 
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 MopuVYcYa Vię VWoVowanie innego śroTka iYolacXjnego uYgoTnionego Y InżXnierem. 
 P śroTowiVku Vłabo agreVXwnXmH nieYależnie oT cYXnnika agreVjiH VWuTYienki należX YabeYpiecYXć prYeY 
YagrunWowanie iYolacją aVfalWową oraY WrYXkroWne poVmarowanie lepikiem aVfalWowXm VWoVowanXm na gorąco wg 
PN-C-96177 [12]. 
 P śroTowiVku Vilnie agreVXwnXm (Y uwagi na Tużą różnoroTność i barTYo TużX prYeTYiał naWężenia 
cYXnnika agreVji) VpoVób YabeYpiecYenia rur prYeT koroYją PXkonawca uYgoTni Y InżXnierem. 

5.5.9. RaVXpanie wXkopów i icU YagęVYcYenie 

 RaVXpXwanie rur w wXkopie należX prowaTYić warVWwami grubości 20 cm. ÓaWeriał YaVXpkowX powinien 
bXć równomiernie ukłaTanX i YagęVYcYanX po obu VWronacU prYewoTu. PVkaźnik YagęVYcYenia powinien bXć 
YgoTnX Y określonXm w SØPiORŁ. 
 RoTYaj grunWu To YaVXpXwania wXkopów PXkonawca uYgoTni Y InżXnierem. 

6. OONTROLA JAOOŚCI ROŁÓT 

6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 

 Ogólne YaVaTX konWroli jakości robóW poTano w SØPiORŁ M-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 6. 

6.2. OonWrolaH pomiary i baTania 

6.2.1. ŁaTania prYeT prYXVWąpieniem To robóW 
 PrYeT prYXVWąpieniem To robóW PXkonawca powinienJ 
- wXkonać baTania maWeriałów To beWonu i Yapraw i uVWalić recepWęH 
- uYXVkać wXmagane TokumenWXH TopuVYcYające wXrobX buTowlane To obroWu (aprobaWX WecUnicYneH 

cerWXfikaWX YgoTnościH Teklaracje YgoTnościH ew. baTania maWeriałów wXkonane prYeY ToVWawców iWp.) [23]H 
 PVYXVWkie TokumenWX oraY wXniki baTań PXkonawca prYeTVWawia InżXnierowi To akcepWacji. 

6.2.2. OonWrolaH pomiarX i baTania w cYaVie robóW 

 PXkonawca jeVW YobowiąYanX To VWałej i VXVWemaWXcYnej konWroli prowaTYonXcU robóW w YakreVie i Y 
cYęVWoWliwością określoną w niniejVYej SØPiORŁ i YaakcepWowaną prYeY InżXniera. 
 P VYcYególności konWrola powinna obejmowaćJ 
- VprawTYenie rYęTnXcU YałożonXcU ław celownicYXcU w nawiąYaniu To poTanXcU VWałXcU punkWów 

wXVokościowXcU Y TokłaTnością To 1 cmH 
- baTanie YabeYpiecYenia wXkopów prYeT Yalaniem woTąH 
- baTanie i pomiarX VYerokościH grubości i YagęVYcYenia wXkonanej warVWwX poTłoża Y kruVYXwa mineralnego 

lub beWonuH 
- baTanie oTcUXlenia oVi kolekWoraH 
- VprawTYenie YgoTności Y TokumenWacją projekWową Yałożenia prYewoTów i VWuTYienekH 
- baTanie oTcUXlenia VpaTku kolekWora TeVYcYowegoH 
- VprawTYenie prawiTłowości ułożenia prYewoTówH 
- VprawTYenie prawiTłowości uVYcYelniania prYewoTówH 
- baTanie wVkaźników YagęVYcYenia poVYcYególnXcU warVWw YaVXpuH 
- VprawTYenie rYęTnXcU poVaTowienia VWuTYienek ściekowXcU (kraWek) i pokrXw właYowXcUH 
- VprawTYenie YabeYpiecYenia prYeT koroYją. 

6.2.3. MopuVYcYalne Wolerancje i wXmagania 

- oTcUXlenie oTległości krawęTYi wXkopu w Tnie oT uVWalonej w planie oVi wXkopu nie powinno wXnoVić więcej 
niż ± 5 cmH 

- oTcUXlenie wXmiarów w planie nie powinno bXć więkVYe niż 0H1 mH 
- oTcUXlenie grubości warVWwX poTłoża nie powinno prYekracYać ± 3 cmH 
- oTcUXlenie VYerokości warVWwX poTłoża nie powinno prYekracYać ± 5 cmH 
- oTcUXlenie kolekWora rurowego w planieH oTcUXlenie oTległości oVi ułożonego kolekWora oT oVi prYewoTu 

uVWalonej na ławacU celownicYXcU nie powinna prYekracYać ± 5 mmH 
- oTcUXlenie VpaTku ułożonego kolekWora oT prYewiTYianego w projekcie nie powinno prYekracYać -5Ę 

projekWowanego VpaTku (prYX YmniejVYonXm VpaTku) i +10Ę projekWowanego VpaTku (prYX YwiękVYonXm 
VpaTku)H 

- wVkaźnik YagęVYcYenia YaVXpki wXkopów określonX w WrYecU miejVcacU na Tługości 100 m powinien bXć 
YgoTnX Y pkW 5.5.9H 
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- rYęTne kraWek ściekowXcU i pokrXw VWuTYienek powinnX bXć wXkonane Y TokłaTnością To ± 5 mm. 

7. OŁÓIAR ROŁÓT 

7.1. Ogólne YaVaTy obmiaru robóW 

 Ogólne YaVaTX obmiaru robóW poTano w SØPiORŁ M-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 7. 

7.2. JeTnoVWka obmiarowa 

 JeTnoVWką obmiarową jeVW cena rXcYałWowa Ya wXkonanie i oTebranie kanaliYacji. 

8. OMŁIÓR ROŁÓT 

8.1. Ogólne YaVaTy oTbioru robóW 

 Ogólne YaVaTX oTbioru robóW poTano w SØPiORŁ M-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 8. 
 RoboWX uYnaje Vię Ya wXkonane YgoTnie Y TokumenWacją projekWowąH SØPiORŁ i wXmaganiami InżXnieraH 
jeżeli wVYXVWkie pomiarX i baTania Y YacUowaniem Wolerancji wg pkW 6 TałX wXniki poYXWXwne. 

8.2. OTbiór robóW YanikającycU i ulegającycU Yakryciu 

 OTbiorowi robóW YanikającXcU i ulegającXcU YakrXciu poTlegająJ 
- roboWX monWażowe wXkonania rur kanałowXcU i prYXkanalikaH 
- wXkonane VWuTYienki ściekowe i kanaliYacXjneH 
- wXkonane komorXH 
- wXkonana iYolacjaH 
- YaVXpanX  YagęVYcYonX wXkop. 
 OTbiór robóW YanikającXcU powinien bXć TokonanX w cYaVie umożliwiającXm wXkonanie korekW i 
poprawekH beY Uamowania ogólnego poVWępu robóW. 
 Długość oTcinka robóW YiemnXcU poTTana oTbiorowi nie powinna bXć mniejVYa oT 50 m. 

9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne uVWalenia ToWycYące poTVWawy płaWności 

 Ogólne uVWalenia ToWXcYące poTVWawX płaWności poTano w SØPiORŁ M-00.00.00 „PXmagania ogólne” 
pkW 9. 

9.2. Cena jeTnoVWki obmiarowej 

 Cena wXkonanej i oTebranej kanaliYacji obejmujeJ 
- oYnakowanie robóWH 
- ToVWawę maWeriałówH 
- wXkonanie robóW prYXgoWowawcYXcUH 
- wXkonanie wXkopu w gruncie kaW. I-IV wraY Y umocnieniem ścian wXkopu i jego oTwoTnienieH 
- prYXgoWowanie poTłoża i funTamenWuH 
- wXkonanie VącYkówH 
- wXkonanie wXloWu kolekWoraH 
- ułożenie prYewoTów kanaliYacXjnXcUH prYXkanalikówH VWuTniH VWuTYienek ściekowXcUH 
- wXkonanie iYolacji rur i VWuTYienekH 
- YaVXpanie i YagęVYcYenie wXkopuH 
- prYeprowaTYenie pomiarów i baTań wXmaganXcU w VpecXfikacji WecUnicYnej YgoTnie Y prYeTmiarem robóW. 

10. PRRNPISY RPIĄRANN 

10.1. Normy 

  1. PN-NN 124J2000 RwieńcYenia wpuVWów i VWuTYienek kanaliYacXjnXcU To nawierYcUni Tla rucUu 
pieVYego i kołowego. RaVaTX konVWrukcjiH baTania WXpuH YnakowanieH VWerowanie 
jakościąH 

  2. PN-NN 197-1J2002 CemenW. CYęść 1J SkłaTH wXmagania i krXWeria YgoTności ToWXcYące cemenWu 
powVYecUnego użXWkuH 

  3. PN-NN 206-1J2000 ŁeWon. CYęść 1J PXmaganiaH właściwościH proTukcja i YgoTnośćH 
  4. PN-NN 1115J2002 SXVWemX prYewoTów rurowXcU Y WworYXw VYWucYnXcU To kanaliYacji ciśnieniowej 
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TeVYcYowej i ściekowej. UWwarTYalne WworYXwa VYWucYne na baYie nienaVXconej 
żXwicX polieVWrowej (UP) wYmocnione włóknem VYklanXm (GRP)H 

  5. PN-NN 12620J2004 OruVYXwa To beWonu (Norma To YaVWoVowań prYXVYłościowXcU. ØXmcYaVowo 
należX VWoVować normę PN-Ł-06712 [10])H 

  6. PN-NN 13043J2004 OruVYXwa To mieVYanek biWumicYnXcU i powierYcUniowXcU uWrwaleń VWoVowanXcU 
na TrogacUH loWniVkacU i innXcU powierYcUniacU prYeYnacYonXcU To rucUu (Norma 
To YaVWoVowań prYXVYłościowXcU. ØXmcYaVowo należX VWoVować normXJ PN-Ł-
11111 [11] i PN-Ł-11112 [12])H 

  7. PN-NN 13101J2002 SWopnie To VWuTYienek właYowXcU. PXmaganiaH YnakowanieH baTania i ocena 
YgoTnościH 

  8. PN-Ł-06250J1988 ŁeWon YwXkłXH 
  9. PN-Ł-06712J1986 OruVYXwa mineralne To beWonuH 
10. PN-Ł-11111J1996 OruVYXwa mineralne. OruVYXwa naWuralne To nawierYcUni TrogowXcU. Żwir 

i mieVYankaH 
11. PN-Ł-11112J1996 OruVYXwa mineralne. OruVYXwa łamane To nawierYcUni TrogowXcUH 
12. PN-Ł-14501J1990 RaprawX buTowlane YwXkłeH 
13. ŁN-86I8971-06.00 RurX beYciśnieniowe. OielicUowe rurX beWonowe i żelbeWowe „Pipro”H 
14. ŁN-83I8971-06.02 RurX beYciśnieniowe. RurX beWonowe i żelbeWoweH 
15. ŁN-86I8971-08 PrefabrXkaWX buTowlane Y beWonu. Oręgi beWonowe i żelbeWoweH 
16. ŁN-88I6731-08 CemenW. ØranVporW i prYecUowXwanie. 

10.2. Inne TokumenWy 

17. InVWrukcja YabeYpiecYania prYeT koroYją konVWrukcji beWonowXcU opracowana prYeY InVWXWuW ØecUniki 
ŁuTowlanej - ParVYawa 1986r.H 

18. OaWalog buTownicWwa 
OŁ4-4.12.1.(6)     SWuTYienki połącYeniowe (lipiec 1980)H 
OŁ4-4.12.1.(7)     SWuTYienki prYeloWowe (lipiec 1980)H 
OŁ4-4.12.1.(8)     SWuTYienki VpaTowe (lipiec 1980)H 
OŁ4-4.12.1.(11)   SWuTYienki ślepe (lipiec 1980)H 
OŁ4-3.3.1.10.(1)  SWuTYienki ściekowe To oTwoTnienia Tróg (paźTYiernik 1983)H 
OŁ1-22.2.6.(6)     Oręgi beWonowe śreTnicX 50 cm; wXVokości 30 lub  60 cmH 

19. „OaWalog powWarYalnXcU elemenWów TrogowXcU”. „ØranVprojekW” - ParVYawaH 1979-1982r.H 
20. PXWXcYne ekVploaWacXjne To projekWowania Vieci i urYąTYeń VieciowXcUH woTociągowXcU 

i  kanaliYacXjnXcUH  ŁPC  PiO  „Cewok”  i  ŁPŁŁO  ÓiaVWoprojekW-  ParVYawaH  YaakcepWowane  i  Yalecone  To  
VWoVowania prYeY ReVpół MoraTcYX TV. proceVu inweVWXcXjnego powołanX prYeY PreYXTenWa 
m.VW. ParVYawX -Vierpień 1984r.H 

21. UVWawa Y Tnia 16 kwieWnia 2004 r. o wXrobacU buTowlanXcU ( MY. U. nr 92H poY. 881)H 
22. RoYporYąTYenie ÓiniVWra InfraVWrukWurX Y Tn. 11 Vierpnia 2004 r. w Vprawie VpoVobów Teklarowania 

YgoTności wXrobów buTowlanXcU oraY VpoVobu Ynakowania icU Ynakiem buTowlanXm (MY. U. nr 198H 
poY. 2041)H 

23. RoYporYąTYenie ÓiniVWra InfraVWrukWurX Y Tn. 08 liVWopaTa 2004 r. w Vprawie aprobaW WecUnicYnXcU oraY 
jeTnoVWek organiYacXjnXcU upoważnionXcU To icU wXTawania (MY. U. nr 249H poY. 2497)H 
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STPiORŁ M-04.01.01 OORYTO  PRAR  R  PROFILOPANINÓ  I  RAGĘSRCRANINÓ  POMŁOŻA 

1. PSTĘP 

1.1. PrYeTmioW STPiORŁ 

 PrYeTmioWem niniejVYej SpecXfikacji ØecUnicYnej PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU (SØPiORŁ) Vą 
wXmagania ToWXcYące wXkonania i oTbioru robóW YwiąYanXcU Y wXkonXwaniem korXWa wraY Y profilowaniem 
i YagęVYcYaniem poTłoża grunWowego w ramacU YaTania pn. „Rozbiórka moVWu i buTowa przepuVWu w ciągu ulicy 
BorowiańVkiej w RębowicacU”. 
  
1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

 NiniejVYa VpecXfikacja WecUnicYna (SØPiORŁ) VWanowi TokumenW konWrakWowX prYX realiYacji robóW 
wXmienionXcU w pkW 1.1. 
 
1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

 UVWalenia YawarWe w niniejVYej VpecXfikacji ToWXcYą YaVaT prowaTYenia robóW YwiąYanXcU Y wXkonaniem 
korXWa prYeYnacYonego To ułożenia konVWrukcji nawierYcUni i obejmująJ 
- wXkonanie korXWa Tla nawierYcUni Trogi gminnej. 
 
1.4. Określenia poTVWawowe 

 Określenia poTVWawowe Vą YgoTne Y obowiąYującXmiH oTpowieTnimi polVkimi normami i Tefinicjami 
poTanXmi w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania ToWycYące robóW 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 1.5. 

2. ÓATNRIAŁY 

 Nie wXVWępują. 

3. SPRRĘT 

3.1. Ogólne wymagania ToWycYące VprYęWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące VprYęWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 3. 

3.2. SprYęW To wykonania robóW 

 PXkonawca prYXVWępującX To wXkonania korXWa i profilowania poTłoża powinien wXkaYać Vię 
możliwością korYXVWania Y naVWępującego VprYęWuJ 
- równiarek lub VpXcUarek uniwerValnXcU Y ukośnie uVWawianXm lemieVYem; InżXnier może Topuścić wXkonanie 

korXWa i profilowanie poTłoża Y YaVWoVowaniem VpXcUarki Y lemieVYem uVWawionXm proVWopaTle To kierunku 
pracX maVYXnXH 

- koparekH 
- walców VWaWXcYnXcUH wibracXjnXcU lub płXW wibracXjnXcUH 

lub innego VprYęWu prYewiTYianego To wXkonania WakicU robóW. 
 SWoVowanX VprYęW nie może VpowoTować niekorYXVWnego wpłXwu na właściwości grunWu poTłoża. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania ToWycYące WranVporWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące WranVporWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW. 4
  
 
 
5. PYOONANIN ROŁÓT 

5.1. Ogólne YaVaTy wykonania robóW 

 Ogólne YaVaTX wXkonania robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 5. 
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5.2. Parunki prYyVWąpienia To robóW 

 PXkonawca powinien prYXVWąpić To wXkonania korXWa oraY profilowania i YagęVYcYenia poTłoża 
beYpośreTnio prYeT roYpocYęciem robóW YwiąYanXcU Y wXkonaniem warVWw nawierYcUni. PcYeśniejVYe 
prYXVWąpienie To wXkonania korXWa oraY profilowania i YagęVYcYania poTłożaH jeVW możliwe wXłącYnie Ya YgoTą 
InżXnieraH w korYXVWnXcU warunkacU aWmoVferXcYnXcU. 
 P wXkonanXm korXcie oraY po wXprofilowanXm i YagęVYcYonXm poTłożu nie może oTbXwać Vię rucU 
buTowlanXH nieYwiąYanX beYpośreTnio Y wXkonaniem pierwVYej warVWwX nawierYcUni. 
 
5.3. Pykonanie koryWa 

 Paliki lub VYpilki To prawiTłowego ukVYWałWowania korXWa w planie i profilu powinnX bXć wcYeśniej 
prYXgoWowane. 
 Paliki lub VYpilki należX uVWawiać w oVi Trogi i w rYęTacU równoległXcU To oVi Trogi lub w innX VpoVób 
YaakcepWowanX prYeY InżXniera. RoYmieVYcYenie palików lub VYpilek powinno umożliwiać naciągnięcie VYnurków 
lub linek To wXWXcYenia robóW w oTVWępacU nie więkVYXcU niż co 10 meWrów. 
 RoTYaj VprYęWuH a w VYcYególności jego moc należX ToVWoVować To roTYaju grunWuH w kWórXm prowaTYone 
są roboWX i To WruTności jego oTVpojenia.  
 OorXWo można wXkonXwać ręcYnieH gTX jego VYerokość nie poYwala na YaVWoVowanie maVYXnH na prYXkłaT 
na poVYerYeniacU lub w prYXpaTku robóW o małXm YakreVie. SpoVób wXkonania muVi bXć YaakcepWowanX prYeY 
InżXniera. 
 GrunW oTVpojonX w cYaVie wXkonXwania korXWa powinien bXć wXkorYXVWanX YgoTnie Y uVWaleniami 
TokumenWacji projekWowej i SØPiORŁH Wj. wbuTowanX w naVXp lub oTwieYionX na oTkłaT w miejVce wVkaYane 
prYeY InżXniera. 
 Profilowanie i YagęVYcYenie poTłoża należX wXkonać YgoTnie Y YaVaTami określonXmi w pkW 5.4. 
 P Wrakcie robóW może Vię okaYać koniecYne uVunięcie YalegającXcU w poTłożu kamieniH głaYówH 
oWocYakówH oTpaTów buTowlanXcU.   
 
5.4. Profilowanie i YagęVYcYanie poTłoża 

 PrYeT prYXVWąpieniem To profilowania poTłoże powinno bXć ocYXVYcYone Ye wVYelkicU YaniecYXVYcYeń. 
 Po ocYXVYcYeniu powierYcUni poTłoża należX VprawTYićH cYX iVWniejące rYęTne Werenu umożliwiają 
uYXVkanie po profilowaniu YaprojekWowanXcU rYęTnXcU poTłoża. Raleca VięH abX rYęTne Werenu prYeT 
profilowaniem bXłX o co najmniej 5 cm wXżVYe niż projekWowane rYęTne poTłoża. 
 Jeżeli powXżVYX warunek nie jeVW VpełnionX i wXVWępują Yaniżenia poYiomu w poTłożu prYewiTYianXm To 
profilowaniaH PXkonawca powinien VpulcUnić poTłoże na głębokość YaakcepWowaną prYeY InżXnieraH Towieźć 
ToTaWkowX grunW VpełniającX wXmagania obowiąYujące Tla górnej VWrefX korpuVuH w ilości koniecYnej To 
uYXVkania wXmaganXcU rYęTnXcU wXVokościowXcU i Togęścić warVWwę. 
 Mo profilowania poTłoża należX VWoVować równiarki. ŚcięWX grunW powinien bXć wXkorYXVWanX w roboWacU 
YiemnXcU lub w innX VpoVób YaakcepWowanX prYeY InżXniera. 
  
5.5. UWrYymanie koryWa oraY wyprofilowanego i YagęVYcYonego poTłoża 

 PoTłoże (korXWo) po wXprofilowaniu i YagęVYcYeniu powinno bXć uWrYXmXwane w TobrXm VWanie. 
 Jeżeli po wXkonaniu robóW YwiąYanXcU Y profilowaniem i YagęVYcYeniem poTłoża naVWąpi prYerwa 
w roboWacU i PXkonawca nie prYXVWąpi naWXcUmiaVW To ukłaTania warVWw nawierYcUniH Wo powinien on 
YabeYpiecYXć poTłoże prYeT naTmiernXm YawilgoceniemH na prYXkłaT prYeY roYłożenie folii lub w innX VpoVób 
YaakcepWowanX prYeY InżXniera. 
 Jeżeli wXprofilowane i YagęVYcYone poTłoże uległo naTmiernemu YawilgoceniuH Wo To ukłaTania kolejnej 
warVWwX można prYXVWąpić Topiero po jego naWuralnXm oVuVYeniu. 
 Po oVuVYeniu poTłoża InżXnier oceni jego VWan i ewenWualnie Yaleci wXkonanie nieYbęTnXcU napraw. 
Jeżeli Yawilgocenie naVWąpiło wVkuWek YanieTbania PXkonawcXH Wo naprawę wXkona on na właVnX koVYW. 
 
6. OONTROLA JAOOŚCI ROŁÓT 

6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 

 Ogólne YaVaTX konWroli jakości robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 6. 

6.2. ŁaTania w cYaVie robóW 

6.2.1. CYęVWoWliwość oraY YakreV baTań i pomiarów 
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 CYęVWoWliwość oraY YakreV baTań i pomiarów ToWXcYącXcU cecU geomeWrXcYnXcU i YagęVYcYenia korXWa 
i wXprofilowanego poTłoża Tla nawierYcUni Trogi wojewóTYkiej nr 416 poTaje Wablica 1. 

Øablica 1. CYęVWoWliwość oraY YakreV baTań i pomiarów wXkonanego korXWa i wXprofilowanego poTłoża 

Lp. PXVYcYególnienie baTań 
i pomiarów 

Óinimalna cYęVWoWliwość 
baTań i pomiarów 

1 SYerokość korXWa 10 raYX na 1 km 

2 Równość poTłużna co 20 m na każTXm paVie rucUu 

3 Równość poprYecYna 10 raYX na 1 km 

4 SpaTki poprYecYne *) 10 raYX na 1 km 

5 RYęTne wXVokościowe co 25 m w oVi  jeYTni i  na jej  krawęTYiacU Tla auWoVWraT       
i Tróg ekVpreVowXcUH co 100 m Tla poYoVWałXcU Tróg 

6 UkVYWałWowanie oVi w 
planie *) 

co 25 m w oVi  jeYTni i  na jej  krawęTYiacU Tla auWoVWraT           
i Tróg ekVpreVowXcUH co 100 m Tla poYoVWałXcU Tróg 

*) MoTaWkowe pomiarX VpaTków poprYecYnXcU i ukVYWałWowania oVi w planie należX 
wXkonać w punkWacU głównXcU łuków poYiomXcU  

  
 CYęVWoWliwość oraY YakreV baTań i pomiarów ToWXcYącXcU cecU geomeWrXcYnXcU i YagęVYcYenia korXWa 
i wXprofilowanego poTłoża Tla nawierYcUni YjaYTów poTaje Wablica 2. 

Øablica 2. CYęVWoWliwość oraY YakreV baTań i pomiarów wXkonanego korXWa i wXprofilowanego poTłoża 

Lp. PXVYcYególnienie baTań 
i pomiarów 

Óinimalna cYęVWoWliwość 
baTań i pomiarów 

1 SYerokość korXWa minimum w TwócU prYekrojacU na Tługości YjaYTu   

2 RYęTne wXVokościowe co  najmniej  w  4  punkWacU  prYX  krawęTYi  i  2  w  oVi  
poTłużnej 

*) MoTaWkowe pomiarX VpaTków poprYecYnXcU i ukVYWałWowania oVi w planie należX 
wXkonać w punkWacU głównXcU łuków poYiomXcU  

6.2.2. SYerokość korXWa  

 SYerokość korXWa i profilowanego poTłoża nie może różnić Vię oT VYerokości projekWowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość korXWa 

 Nierówności poTłużne korXWa i profilowanego poTłoża należX mierYXć 4-meWrową łaWą YgoTnie Y normą 
ŁN-68I8931-04 [4]. 
 Nierówności poprYecYne należX mierYXć 4-meWrową łaWą. 
 Nierówności nie mogą prYekracYać 20 mm. 
  

6.2.4. SpaTki poprYecYne 

 SpaTki poprYecYne korXWa i profilowanego poTłoża powinnX bXć YgoTne Y TokumenWacją projekWową 
Y Wolerancją ± 0H5Ę. 
 

6.2.5. RYęTne wXVokościowe 

 Różnice pomięTYX rYęTnXmi wXVokościowXmi korXWa lub wXprofilowanego poTłoża i rYęTnXmi 
projekWowanXmi nie powinnX prYekracYać +1 cmH -2 cm. 

6.2.6. UkVYWałWowanie oVi w planie 

 Oś w planie nie może bXć prYeVunięWa w VWoVunku To oVi projekWowanej o więcej niż ± 3 cm Tla auWoVWraT 
i Tróg ekVpreVowXcU lub więcej niż ± 5 cm Tla poYoVWałXcU Tróg. 
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6.3. RaVaTy poVWępowania Y waTliwie wykonanymi oTcinkami koryWa (profilowanego poTłoża) 

 PVYXVWkie powierYcUnieH kWóre wXkaYują więkVYe oTcUXlenia cecU geomeWrXcYnXcU oT określonXcU 
w punkcie 6.2 powinnX bXć naprawione prYeY VpulcUnienie To głębokości co najmniej 10 cmH wXrównanie 
i powWórne TogęVYcYenie. MoTanie nowego maWeriału beY VpulcUnienia wXkonanej warVWwX jeVW nieTopuVYcYalne. 
 
7. OŁÓIAR ROŁÓT 

7.1. Ogólne YaVaTy obmiaru robóW 

 Ogólne YaVaTX obmiaru robóW poTano w SØPiORŁ M-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 7. 

7.2. JeTnoVWka obmiarowa 

 JeTnoVWką obmiarową jeVWJ  
- 1 m2 (meWr kwaTraWowX) – wXkonanego korXWa o głębokości YgoTnej Y TokumenWacją projekWową. 
 
8. OMŁIÓR ROŁÓT 

 Ogólne YaVaTX oTbioru robóW poTano w SØPiORŁ M-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 8. 
 RoboWX uYnaje Vię Ya wXkonane YgoTnie Y TokumenWacja projekWowąH SØPiORŁ i wXmaganiami InżXnieraH 
jeżeli wVYXVWkie pomiarX i baTania Y YacUowaniem Wolerancji wg punkWu 6 TałX wXniki poYXWXwne. 
 
9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne uVWalenia ToWycYące poTVWawy płaWności 

 Ogólne uVWalenia ToWXcYące poTVWawX płaWności poTano w SØPiORŁ M-00.00.00 „PXmagania ogólne” 
pkW 9. 
 
9.2. Cena jeTnoVWki obmiarowej 

 Cena wXkonania korXWa obejmujeJ 
- prace pomiarowe i roboWX prYXgoWowawcYeH 
- oTVpojenie grunWu Y prYerYuWem na pobocYe i roYplanWowaniemH 
- ewenWualne uVunięcie innXcU maWeriałów (gruY ceglanXH głaYXH oWocYakiH oTpaTX buTowlane iWp.)H 
- YałaTunek naTmiaru oTVpojonego grunWu na śroTki WranVporWowe i oTwieYienie na oTkłaT lub naVXpH 
- profilowanie Tna korXWa lub poTłożaH 
- TogęVYcYenie poTłożaH 
- uWrYXmanie korXWa lub poTłożaH 
- prYeprowaTYenie pomiarów i baTań laboraWorXjnXcUH wXmaganXcU w VpecXfikacji WecUnicYnej. 
  

10. PRRNPISY RPIĄRANN 

Normy 

1. PN-Ł-04481 GrunWX buTowlane. ŁaTania próbek grunWuH 
2. PN-IŁ-06714-17 OruVYXwa mineralne. ŁaTania. OYnacYanie wilgoWnościH 
3. ŁN-64I8931-02 Mrogi VamocUoTowe. OYnacYanie moTułu oTkVYWałcenia nawierYcUni 

poTaWnXcU i poTłoża prYeY obciążenie płXWąH 
4. ŁN-68I8931-04 Mrogi VamocUoTowe. Pomiar równości nawierYcUni planografem i łaWąH 
5. ŁN-77I8931-12 OYnacYanie wVkaźnika YagęVYcYenia grunWu. 
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STPiORŁ M-04.04.02 POMŁUMOPA R ÓINSRANOI NINRPIĄRANNJ 

1. PSTĘP 

1.1. PrYeTmioW STPiORŁ 

 PrYeTmioWem niniejVYej SpecXfikacji ØecUnicYnej PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU (SØPiORŁ) Vą 
wXmagania ogólne ToWXcYące wXkonania i oTbioru robóW YwiąYanXcU Y wXkonXwaniem poTbuTowX  Y mieVYanki 
nieYwiąYanej  w ramacU YaTania pn. „Rozbiórka moVWu i buTowa przepuVWu w ciągu ulicy BorowiańVkiej w 
ZębowicacU”. 
 
1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

 NiniejVYa VpecXfikacja WecUnicYna (SØPiORŁ) VWanowi TokumenW konWrakWowX prYX realiYacji robóW 
wXmienionXcU w pkW 1.1. 
 
1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

 UVWalenia YawarWe w niniejVYej VpecXfikacji ToWXcYą YaVaT prowaTYenia robóW YwiąYanXcU 
Y wXkonXwaniem poTbuTów Y mieVYanki nieYwiąYanej i obejmująJ 
 - wXkonanie poTbuTowX Y mieVYanki nieYwiąYanej 0I31H5 mmH VWabiliYowanej mecUanicYnie -TojaYTX To obiekWu. 
 
1.4. Określenia poTVWawowe 

1.4.1 ÓieVYanka nieYwiąYana - YiarniVWX maWeriałH YaYwXcYaj o określonXm VkłaTYie YiarnowXm (oT T=0 To M)H 
kWórX jeVW VWoVowanX To wXkonania ulepVYonego poTłoża grunWowego oraY warVWw konVWrukcji nawierYcUni Tróg. 
ÓieVYanka nieYwiąYana może bXć wXWworYona Y kruVYXw naWuralnXcU H VYWucYnXcU Y recXklingu lub mieVYaninX 
WXcU kruVYXw w określonXcU proporcjacUH 
1.4.2.  OaWegoria - cUarakWerXVWXcYnX poYiom właściwości kruVYXwa lub mieVYanki nieYwiąYanejH wXrażonXH jako 
prYeTYiał warWości lub warWość granicYna. Nie ma Yależności pomięTYX kaWegoriami różnXcU właściwości. 
Właściwości oYnacYone VXmbolem kaWegorii NR oYnacYająH że nie jeVW wXmaganie baTanie Tanej cecUXH 
1.4.3 ParWia - wielkość proTukcjiH wielkość ToVWawXH ToVWawę TYielono (np. łaTunek wagonowXH łaTunek 
VamocUoTu ciężarowegoH łaTunek barki) lub UałdęH kWóra YoVWała wXproTukowana w okreVie wXVWępowania 
jeTnakowXcU warunków. PrYX ciągłXm proceVie proTukcXjnXmH jako parWię należX prYXjmować ilość 
wXproTukowaną w uVWalonXm cYaVieH 
1.4.4. PoTbuTowa – Tolna cYęść konVWrukcji nawierYcUni Vłużącą To prYenoVYenia obciążeń Y rucUu na poTłoże. 
PoTbuTowa może VkłaTać Vię Y poTbuTowX YaVaTnicYej i pomocnicYej. ObXTwie warVWwX mogą bXć wXkonXwane 
w kilku warVWwacU WecUnologicYnXcU. P prYXpaTku wYmacnianiaH konVWrukcje iVWniejące nawierYcUni uważa Vię Ya 
poTbuTowęH 
1.4.5. PoTbuTowa pomocnicYa – warVWwaH Yapewniająca prYenoVYenie obciążeń Y warVWwX poTbuTowX 
YaVaTnicYej na warVWwę poTłoża. PoTbuTowa pomocnicYa może VkłaTać Vię Y kilku warVWw o różnXcU 
właściwościacUH 
1.4.6. PoTbuTowa YaVaTnicYa - warVWwaH Yapewniająca prYenoVYenie obciążeń Y warVWw wXżej leżącXcU na 
warVWwę poTbuTowX pomocnicYej lub poTłożeH 
1.4.7. RakłaTowa konWrola ProTukcji (ROP) – VWała wewnęWrYna konWrola proTukcji wXkonXwana prYeY ProTucenWaH 
poTcYaV kWórej wVYXVWkie elemenWXH wXmagania i poVWanowienia prYXjęWe prYeY ProTucenWa powinnX YoVWać prYeY 
niego uTokumenWowane w uVXVWemaWXYowanX VpoVób w fornir YapiVanej poliWXki i proceTurH 
1.4.8. PoYoVWałe określenia poTVWawowe Vą YgoTne Y obowiąYującXmiH oTpowieTnimi polVkimi normami oraY 
Y Tefinicjami poTanXmi w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 1.4.  
 
1.5. SWoVowane VkróWy i VkróWowce 

1.5.1. PØ – PXWXcYne ØecUnicYneH 
1.5.2. PRJ – ProgramIPlan Rapewnienia JakościH 
1.5.3. ROP – YakłaTowa konWrola proTukcjiH 
1.5.4. CŁR – kalifornijVki wVkaźnik nocnościH w procenWacU (Ę)H 
1.5.5. SMVJ obVYar uYiarnieniaH w kWórXm powinna Vię mieścić krYXwa uYiarnienia mieVYanki (S) Teklarowana prYeY 
ToVWawcęIproTucenWaH 
1.5.6. k- wVpółcYXnnik filWracjiH oYnacYonX wg ISOIØS 17892-11J2004H 
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1.5.7. M15 – wXmiar boku ocYka ViWa w milimeWracUH preY kWóre prYecUoTYi 15Ę (mIm) Yiaren mieVYankiH Y kWórej 
jeVW wXkonana warVWwa poTbuTowX lub warVWwa ulepVYonego poTłożaH 
1.5.8. T85 – wXmiar boku ocYka ViWa w milimeWracUH prYeY kWóre prYecUoTYi 85Ę (mIm) Yiaren grunWu poTłożaH 
1.5.9. T50 - wXmiar boku ocYka ViWa w milimeWracUH prYeY kWóre prYecUoTYi 50Ę (mIm) Yiaren grunWu poTłożaH 
1.5.10. O90 – umowna śreTnica porów geowłókninX lub geoWkaninX oTpowiaTająca wXmiarom frakcji grunWu 
(poTłoża) YaWrYXmującego Vię na  geowłókninieIgeoWkaninie w ilości 90Ę (mIm); warWość parameWru O90 powinna 
bXć poTawana prYeY proTucenWa geowłókninX. 
 
1.6. Ogólne wymagania ToWycYące robóW 

Ogólne wXmagania ToWXcYące robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne". 
 

2. ÓATNRIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania ToWycYące maWeriałów 

Ogólne wXmagania ToWXcYące maWeriałówH icU poYXVkiwania i VkłaTowaniaH poTano w SØPiORŁ MÓ-
00.00.00 „PXmagania ogólne". 

 
2.2. RoTYaje maWeriałów 

 PXmagania wobec kruVYXw oparWe Vą na klaVXfikacji YgoTnie Y normą PN-NN 13242. 
 Mo wXWwarYania mieVYanki kruVYXw nieYwiąYanXcUH prYeYnacYonej To wXkonXwania warVWwX poTbuTowX 
należX VWoVować kruVYXwo naWuralneH łamane (innX roTYaj kruVYXwa Ya YgoTą ProjekWanWa). 
 
2.3. Pymagania Tla maWeriałów 

 PXmagania wobec kruVYXwa prYeYnacYonego To wXWwarYania mieVYanek nieYwiąYanXcU To warVWw 
poTbuTowX prYeTVWawia Wablica 1. 
 
Øablica 1. PXmagania wobec kruVYXw To mieVYanek nieYwiąYanXcU To warVWw poTbuTowX 

RoYTYiał w PN-
NN 13242J2004 

Właściwość PXmagania wobec kruVYXwa To 
mieVYanek nieYwiąYanXcU 
prYeYnacYonXcU To poTbuTowXJ 
 

4.1-4.2 RaVWaw ViW # mm 0H063; 0H5; 1; 2; 4; 5H6; 8; 11H2; 16; 
22H4; 31H5; 45; 63; 90 (YeVWaw 
poTVWawowy pluV YeVWaw 1) 

4.3.1 UYiarnienie wg PN-NN 933-1 GC80I20H 
GF85H 
GA85 

4.3.2 Ogólne granice i Wolerancje uYiarnienia 
kruVYXwa grubego na ViWacU pośreTnicU wg 
PN-NN 933-1 

GTC20I15 

4.3.3 Øolerancje WXpowego uYiarnienia kruVYXwa 
Trobnego i kruVYXwa o ciagłXm uYiarnieniu wg 
PN-NN 933-1 

GTF10H 
GTA20 

4.4 OVYWałW kruVYXwa grubego wg PN-NN 933-4 
a) makVXmalne warWości wVkaźnika płaVkości 
lub  
b) makVXmalne warWości wVkaźnika kVYWałWu 

 
FI50 

 
SI55 

4.5 OaWegorie procenWowXcU YawarWości Yiaren o 
powierYcUni prYekruVYonej lub łamanXcU oraY 
Yiaren całkowicie YaokraglonXcU w kruVYXwie 
grubXm wg PN-NN 933-5 

 
C90I3 

4.6 RawarWość pXłów wg PN-NN 933-1 
a) w kruVYXwie grubXm* 

F Meklarowana 

b) w kruVYXwie TrobnXm* F Meklarowana 
4.7 Jakość pXłów Właściowść nie jeVW baTana na 

pojeTyncYycU frakcjacUH a Wylko w 
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mieVYankacU 
5.2 OTporność na roYTrabnianie wg PN-NN 1097-

2H kaWegoria  nie wXżVYa niżJ 
LA40 

5.5 NaViąkliwość wg PN-NN 1097-6J2001H roYTYiał 
7H8 lub 9 (w Yależności oT frakcji) 

PcmNR 
PA242***) 

6.4.2.1 SWałość objęWości żuYla VWalownicYego wg PN-
NN 1744-1J1998H roYTYiał 19.3  

V5 

6.4.2.2 RoYpaT krYemianowX w żużlu 
wielkopiecowXm kawałkowXm wg PN-NN 
1744-1J1998H p. 19.1 

Łrak roYpaTu 

6.4.2.3 RoYpaT żelaYowX w żużlu wielkopiecowXm 
kawałkowXm wg PN-NN 1744-1J1998H p. 19.2 

Łrak roYpaTu 

6.4.3 SkłaTniki roYpuVYcYalne w woTYie wg PN-NN 
1744-3 

Łrak VubVWancji VYkoTliwycU w 
VWoVunku To śroTowiVka wg 

oTrębnycU prYepiVów 
6.4.4 RaniecYXVYcYenia Łrak żaTnycU ciał obcycU WakicU jak 

TrewnoH VYkło i plaVWikH mogącycU 
pogorVYyć wyrób końcowy 

7.2 RgorYel VłonecYna baYalWu wg PN-NN 1367-3H 
wg PN-NN 1097-2 

SŁLA 

7.3.3**** ÓroYooTporność na frakcji kruVYXwa 8I16 wg 
PN-NN 1367-1 

F4 

RałącYnik C SkłaT maWeriałowX Meklarowany prYeY proTucenWa 
RałącYnik CH 
poTroYTYiał 

C.3.4 

IVWoWne cecUX śroTowiVkowe PiękVYość VubVWancji 
niebeYpiecYnycU określonycU w 
TyrekWywie RaTy 76I769INPG 

YaYwycYaj nie wyVWępuje w źróTłacU 
kruVYywa pocUoTYenia 

mineralnego. jeTnak w oTnieVieniu 
To kruVYyw VYWucYnycU i 

oTpaTowycU należy baTać cYy 
YawarWość VubVWancji 

niebeYpiecYnycU nie prYekracYa 
warWości TopuVYcYalnycU wg 

oTrębnycU prYepiVów 
*) łączna zawarWość pyłów w mieVzance powinna Vię mieścić w krzywych granicznychH ryV. 1 lub 2H 
**) To warVWw poTbuTów zaVaTniczych na Trogach  wymaga Vię aby ToVWarczana na buTowę mieVzanka kruVzyw 
Vpełniała wymagania wobec oTporności na rozTrabnianie LA≤35 (paWrz Wabela 2)H 
***) P przypaTku gTy wymagane nie jeVW VpełnioneH należy VprawTzić mrozoochronność wg punk. 7.3.3 ww Wablicy 
****) BaTanie uwarunkowane uzyVkaną kaWegorią naViąkliwości 
P mieVYankacUH kWóre Vą wXproTukowane Y różnXcU kruVYXwH każTX Ye VkłaTników powinien Vpełniać wXmagania 
Y WablicX 1. P prYXpaTku uYaVaTnionXcU poYXWXwnXmiH uTokumenWowanXmi wXnikami ToWXcUcYaVowXcU 
YaVWoVowańH TopuVYcYa Vię oTVWępVWwa oT WXcU wXmagańH o ile mieVYanka kruVYXw po 5 kroWnXm YagęVYcYaniu 
meWoTą ProcWora Vpełnia wVYXVWkie wXmagania WablicX 2. 
 
2.4. Pymagania wobec woTy To YraVYania 

 Mo YraVYania kruVYXwa należX VWoVować woTę nie Yawierającą VkłaTników wpłXwającXcU VYkoTliwie na 
mieVYankę kruVYXwaH ale umożliwiającą właściwe YagęVYcYenie mieVYanki nieYwiąYanej. 
 

2.5. Pymagania wobec mieVYanek nieYwiąYanycU prYeYnacYonycU To warVWwy poTbuTowy 

2.5.1. PoVWanowienia ogólne 

2.5.1.1.  ParWości granicYne i Wolerancje 

 PoTane w TalVYej cYęści warWości granicYne i Wolerancje Yawierają nie WXlko roYrYuW wXnikającX 
Y pobierania i TYielenia próbekH lecY Wakże prYeTYiał ufności (precXYja w porównXwalnXcU warunkacU) jak również 
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nierównomierność warunków wXkonawcYXcUH o ile w wXpaTkacU oToVobnionXcU żaTne inne uregulowanie nie 
wXVWąpi.  
 
2.5.1.2. ÓieVYanki kruVYXw 

 ÓieVYanki kruVYXw powinnX bXć proTukowane i VkłaTowaneH abX wXkaYXwałX YacUowanie jeTnakowXcU 
właściwości i VpełniałX wXmagania WablicX 2. PXproTukowane mieVYanki kruVYXw powinnX bXć jeTnoroTnie 
wXmieVYane i cUarakWerXYować Vię równomierną wilgoWnością. 
 
2.5.2 Pymagania wobec mieVYanek kruVYyw nieYwiąYanycU prYeYnacYonycU To warVWwy poTbuTowy  
 
2.5.2.1. PoVWanowienia ogólne 

 Mo warVWwX poTbuTowX Y mieVYanek kruVYXw nieYwiąYanXcU należX VWoVować mieVYanki 0I31H5 
wXWwarYane w cenWralnXcU wXWwórniacU YapewniającXcU jeTnoroTność i ciągłość uYiarnienia YgoTnie Y PØH 
YlokaliYowanXcU możliwie bliVko miejVca icU wbuTowaniaH abX YminimaliYować roYVegregowXwanie Vię mieVYankę 
w cYaVie WranVporWu. P uYaVaTnionXcU prYXpaTkacU TopuVYcYa Vię VWoVowanie mieVYanek kruVYXw 
wXproTukowanXcU w YakłaTacU proTukcji YlokaliYowanXcU w oTległXcU miaVWacUH poT warunkiemH że w Wrakcie 
YałaTunku WXcU mieVYanek To śroTków WranVporWuH a Wakże w Wrakcje WranVporWu i icU roYłaTunku oraY 
wbuTowXwania w warVWwę YoVWaną YaVWoVowane oTpowieTnie śroTki YaraTcYeH kWóre Yapobiegną 
roYVegregowaniu Vię mieVYanki kruVYXw. P prYXpaTku VWwierTYonego roYVegregowania mieVYanki należX ją 
ponownie wXmieVYaćH abX jej uYiarnienia bXło YgoTnie Y TeklarowanXm prYeY ToVWawcęIproTucenWa. PbuTowana 
mieVYanka powinna mieć oTpowieTnią wilgoWnośćH Ybliżoną To wilgoWności opWXmalnej.  
 
2.5.2.2. PXmagania wobec mieVYanek Y kruVYXw nieYwiąYanXcU To warVWw poTbuTowX 

 Øablica 2. PXmagania wobec mieVYanek Y kruVYXw nieYwiąYanXcU To warVWw poTbuTowX 

RoYTYiał w PN-NN 
13285J2004 Właściwość 

PXmagania wobec 
mieVYanek kruVYXw 

nieYwiąYanXcU 
prYeYnacYonXcU To 

poTbuTowX 

ŁaTania wg 

4.3.1 UYiarnienie mieVYanek 0I31H5 PN-NN 933-1 
4.3.2 ÓakVXmalna YawarWość 

pXłówJ kaWegoria UF UF9 PN-NN 933-1 

4.3.2 Óinimalna YawarWość pXłówJ 
kaWegoria LF LFNR PN-NN 933-1 

4.3.3 RawarWość naTYiarnaJ 
kaWegoria OC OC90 PN-NN 933-1 

4.4.1 PXmagania wobec 
uYiarnienia OrYywa uYiarnienia wg ryV. 2  

4.4.2 PXmagania wobec 
jeTnoroTności uYiarnienia 
poVYcYególnXcU parWii – 
porównanie Y Teklarowaną 
prYeY proTucenWa warWością 
(S) 

Pg Wab. 3  

4.4.2 PXmagania wobec ciągłości 
uYiarnienia na ViWacU 
konWrolnXcU – różnice w 
prYeViewacU poTcYaV baTań 
konWrolnXcU proTukowanXcU 
mieVYanek 

Pg Wab. 4  

4.5 Prażliwość ma mróY; 
wVkaźnik piaVkowX SN*)H co 
najmniej 

45 PN-NN 933-8 

 OTporność na roYTrabnianie 
(ToWXcYX frakcji 10I14 LA35 

PN-NN 1097-
2 
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oTVianej Y mieVYanki) wg PN-
NN 1097-1H kaWegoria nie 
wXżVYa niż 

 OaWegorie procenWowXcU 
YawarWości Yiaren o 
powierYcUni prYekruVYonej 
lub łamanXcU oraY Yiaren 
całkowicie YaokrąglonXcU w 
kruVYXwie grubXm oTVianXm 
Y mieVYanki wg PN-NN 933-5 

C90I3  

 ÓroYooTporność (ToWXcYX 
frakcji kruVYXwa 8I16 
oTcinanej Y mieVYanki) 

F4 PN-NN 1367-
1 

 ParWość CŁR po 
YagęVYcYeniu To wVkaźnika 
YagęVYcYenia IS=1H0 i 
mocYeniu w woTYie 96 UH co 
najmniej 

- PN-NN 
13286-47 

 ParWość CŁR po 
YagęVYcYeniu To wVkaźnika 
YagęVYcYenia IS=1H03 i 
mocYeniu w woTYie 96 UH co 
najmniej 

³120 
PN-NN 

13286-47 

 RawarWość woTX w mieVYance YagęVYcYonejH Ę(mIm) wilgoWności opWXmalnej 
wg meWoTX ProcWora 80-110 

4.5 Inne cecUX śroTowiVkowe PiękVYość VubVWancji niebeYpiecYnXcU 
określonXcU w TXrekWXwie RaTX 76I769INPG 
YaYwXcYaj nie wXVWępuje w źróTłacU kruVYXwa 
pocUoTYenia mineralnego. JeTnak w 
oTnieVieniu To kruVYXw VYWucYnXcU  i 
oTpaTowXcU należX baTać cYX YawarWość 
VubVWancji niebeYpiecYnXcU nie prYekracYa 
warWości TopuVYcYalnXcU wg oTrębnXcU 
prYepiVów. 

 
*) ŁaTanie wVkaźnika piaVkowego SN należX wXkonać po pięciokroWnXm YagęVYcYeniu meWoTą ProcWora 
UwagaJ Jeżeli mieVYanka To poTbuTowX nieYwiąYanej nie pocUoTYi Y mieVYania kruVYXw TrobnXcU i grubXcU 
a powVWaje w jeTnXm ciągu WecUnologicYnXm w cYaVie kruVYeniaH kruVYXwo grube oTViane Y Wej mieVYanki powinno 
Vpełniać wXbrane parameWrX Y Wabl. 1H kWórXcU nie ma w Wabl.2. 
 
2.5.2.3. UYiarnienie mieVYanki 

 Określone wg PN-NN 933-1 uYiarnienie mieVYanek kruVYXw powinnX Vpełniać wXmagania prYeTVWawione 
na rXV. 1  
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RyV. 1. ÓieVYanka nieYwiąYana 0I31H5 To warVWwy poTbuTowy  
 
OprócY wXmagań poTanXcU na rXV.  oT 1H wXmaga VięH  abX 90Ę uYiarnień mieVYanek w ramacU ROP w okreVie 6 
mieVięcX Vpełniało wXmagania kaWegorii poTanXcU w  WablicacU 3 i 4H abX Yapewnić jeTnoroTność i ciągłość 
uYiarnienia mieVYanek. 
Øablica 3. PXmagania wobec jeTnoroTności uYiarnienia na ViWacU konWrolnXcU – porównanie Y Teklarowaną prYeY 
proTucenWa warWością (S). 
 
ÓieVYanka 

nieYwiąYana 
Porównanie Y Teklarowaną prYeY proTucenWa warWością (S) 

Øolerancje prYeViewu prYeY ViWo (mm)H Ę(mIm) 
0H5 1 2 4 5H6 8 11H2 16 22H4 31H5 

0I31H5 ±5 ±5 ±7 ±8 - ±8 - ±8   
 
PXmagania ToWXcYące proTukowanej i ToVWarcYanej mieVYanki kruVYXwa na buTowę. 
OrYXwa uYiarnienia (S) Teklarowana prYeY proTucenWa mieVYanek powinna nie WXlko mieścić Vię w oTpowieTnicU 
krYXwXcU uYiarnienia (1 lub 2) ogranicYonXcU prYerXwanXmi liniami (SMV) Y uwYglęTnieniem TopuVYcYalnXcU 
Wolerancji poTanXcU w WablicX 3H ale powinna Vpełniać Wakże wXmagania ciągłości uYiarnienia YawarWe w WablicX 4. 
Øablica 4. PXmagania wobec ciągłości uYiarnienia na ViWacU konWrolnXcU – różnice w prYeViewacU poTcYaV baTań 
konWrolnXcU proTukowanXcU mieVYanek. 
 
ÓieVYa

nka 
Óinimalna i makVymalna YawarWość frakcji w mieVYankacU; 

[różnice prYeViewów w Ę (mIm) prYeY ViWo (mm)] 
1I2 2I4 2I5H6 4I8 5H6I11H2 8I16 11H2I22H4 16I31H

5 
mi
n. 

max
. 

min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

min
. 
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3. SPRRĘT 

3.1. Ogólne wymagania ToWycYące VprYęWu 

Ogólne wXmagania ToWXcYące VprYęWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne". 

 

3.2. SprYęW To wykonania robóW 
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PXkonawca powinien wXkaYać Vię możliwością korYXVWania Y naVWępującego VprYęWuJ 
a) mieVYarek To wXWwarYania mieVYankiH wXpoVażonej w urYąTYenia ToYujące woTę.  ÓieVYarki 

powinnX Yapewnić wXWworYenie jeTnoroTnej mieVYanki o wilgoWności opWXmalnejH 
b) ukłaTarek lub równiarek To roYkłaTania mieVYankiH 
c) walców ogumionXcU i VWalowXcU wibracXjnXcU To YagęVYcYania. P miejVcacU WruTno ToVWępnXcU 

powinnX bXć VWoVowane YagęVYcYarki płXWoweH ubijaki mecUanicYne lub małe walce wibracXjne. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania ToWycYące WranVporWu 

Ogólne wXmagania ToWXcYące WranVporWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne". 

4.2. TranVporW maWeriałów 

OruVYXwa można prYewoYić TowolnXmi śroTkami WranVporWu w warunkacU YabeYpiecYającXcU je prYeT 
YaniecYXVYcYeniemH YmieVYaniem Y innXmi maWeriałamiH naTmiernXm wXVuVYeniem i Yawilgoceniem. 

 
5. PYOONANIN ROŁÓT 

5.1. Ogólne YaVaTy wykonania robóW 

Ogólne YaVaTX wXkonania robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne". 

5.2. PrYygoWowanie poTłoża 

PoTłoże powinno bXć wXprofilowaneH równe i cYXVWe. PVYelkie waTX poTłoża należX uVunąć w VpoVób 
uYgoTnionX Y InżXnierem. 

 
5.3. PyWwarYanie mieVYanki kruVYywa 

ÓieVYankę kruVYXwa o ściśle określonXm uYiarnieniu i wilgoWności opWXmalnej należX wXWwarYać 
w mieVYarkacU gwaranWującXcU oWrYXmanie jeTnoroTnej mieVYanki. Re wYglęTu na koniecYność Yapewnienia 
jeTnoroTności nie TopuVYcYa Vię wXWwarYania mieVYanki prYeY mieVYanie poVYcYególnXcU frakcji na TroTYe. 
ÓieVYanka po wXproTukowaniu powinna bXć oT raYu WranVporWowana na miejVce wbuTowania w Waki VpoVóbH 
abX nie uległa roYVegregowaniu i wXVXcUaniu. 

 
5.4. PbuTowywanie i YagęVYcYanie mieVYanki 

ÓieVYanka kruVYXwa powinna bXć roYkłaTana w warVWwie o jeTnakowej grubościH WakiejH abX jej 
oVWaWecYna grubość po YagęVYcYeniu bXła równa grubości projekWowanej. Grubość pojeTXncYo ukłaTanej warVWwX 
nie może prYekracYać 20 cm po YagęVYcYeniu. ParVWwa poTbuTowX powinna bXć roYłożona w VpoVób 
YapewniającX oViągnięcie wXmaganXcU VpaTków i rYęTnXcU wXVokościowXcU. Jeżeli poTbuTowa VkłaTa Vię 
Y więcej niż jeTnej warVWwX kruVYXwaH Wo każTa warVWwa powinna bXć wXprofilowana i YagęVYcYona 
Y YacUowaniem wXmaganXcU VpaTków i rYęTnXcU wXVokościowXcU. RoYpocYęcie buTowX każTej naVWępnej 
warVWwX może naVWąpić po oTbiorYe poprYeTniej warVWwX prYeY InżXniera. 

PilgoWność mieVYanki kruVYXwa poTcYaV YagęVYcYania powinna oTpowiaTać wilgoWności opWXmalnejH 
okreśionej weTług próbX ProcWoraH YgoTnie Y PN-Ł-04481 (meWoTa II). ÓaWeriał naTmiernie nawilgoconXH 
powinien YoVWać oVuVYonX prYeY mieVYanie i napowieWrYanie. Jeżeli wilgoWność mieVYanki kruVYXwa jeVW niżVYa oT 
opWXmalnej o 20Ę jej warWościH mieVYanka powinna bXć Ywilżona określoną ilością woTX i równomiernie 
wXmieVYana. P prYXpaTkuH gTX wilgoWność mieVYanki kruVYXwa jeVW wXżVYa oT opWXmalnej o 10Ę jej warWościH 
mieVYankę należX oVuVYXć. 

PVkaźnik YagęVYcYenia poTbuTowX powinien oTpowiaTać prYXjęWemu poYiomowi wVkaźnika nośności 
poTbuTowX wg WablicX 7. 

 
5.5. UWrYymanie poTbuTowy 

PoTbuTowa po wXkonaniuH a prYeT ułożeniem naVWępnej warVWwXH powinna bXć uWrYXmXwana w TobrXm 
VWanie. Jeżeli PXkonawca bęTYie wXkorYXVWXwałH Ya YgoTą InżXnieraH goWową poTbuTowę To rucUu buTowlanegoH 
Wo jeVW obowiąYanX naprawić wVYelkie uVYkoTYenia poTbuTowXH VpowoTowane prYeY Wen rucU. OoVYW napraw 
wXnikłXcU Y niewłaściwego uWrYXmania poTbuTowX obciąża PXkonawcę robóW. 

 
 

6. OONTROLA JAOOŚCI ROŁÓT 
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6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 

Ogólne YaVaTX konWroli jakości robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne". 

6.2. ŁaTania prYeT prYyVWąpieniem To robóW 

PrYeT prYXVWąpieniem To robóW PXkonawca powinien wXkonać baTania kruVYXw prYeYnacYonXcU To 
wXkonania robóW i prYeTVWawić wXniki WXcU baTań InżXnierowi w celu akcepWacji maWeriałów. ŁaTania We powinnX 
obejmować wVYXVWkie właściwości określone w pkW. 2.3 niniejVYej SØPiORŁ. 

 
6.3. ŁaTania w cYaVie robóW 

PXkonawca powinien wXkonać pełnX YakreV baTań na buTowie. 
LaboraWorium PXkonawcX powinno bXć wXpoVażone w nieYbęTną aparaWurę i prYXrYąTX pomiarowe 

umożliwiające prYeprowaTYenie baTań konWrolnXcU prYewiTYianXcU w niniejVYej SØPiORŁ. 
PXniki baTań PXkonawca prYeTVWawia InżXnierowi To akcepWacji. 
 

6.3.1. CYęVWoWliwość oraY YakreV baTań i pomiarów 

CYęVWoWliwość oraY YakreV baTań poTano w WablicX 5. 
Øablica   5.   CYęVWoWliwość   oraY   YakreV   baTań   prYX  wXkonaniu poTbuTowX 
 

L.p. PXVYcYególnienie baTań 

CYęVWoWliwość baTań 

Óinimalna licYba 
baTań na  TYiałce 

robocYej 

ÓakVXmalna 
powierYcUnia 
poTbuTowX 

prYXpaTająca na jeTno 
baTanie [m2] 

1 UYiarnienie mieVYanki 2 600 
2 RagęVYcYenie warVWwX 
3 PilgoWność mieVYanki 2 500 
4 ŁaTania właściwości kruVYXwa wg 

WablicX 1 
Tla każTej parWii kruVYXwa i prYX każTej Ymianie 

kruVYXwa 
 

6.3.2. UYiarnienie mieVYanki 

UYiarnienie mieVYanki powinno bXć YgoTne Y wXmaganiami poTanXmi w pkW 2.5. Próbki należX pobierać 
w VpoVób loVowXH Y roYłożonej warVWwXH prYeT jej YagęVYcYeniem. MopuVYcYa VięH Ya YgoTą InżXnieraH pobieranie 
próbek Ye śroTków WranVporWowXcU na Werenie wXWwórni mieVYanki. PXniki baTań powinnX bXć na bieżąco 
prYekaYXwane InżXnierowi. 

 
6.3.3. PilgoWność mieVYanki 

PilgoWność mieVYanki powinna oTpowiaTać wilgoWności opWXmalnejH określonej weTług próbX ProcWoraH 
YgoTnie Y PN-Ł-04481 (meWoTa II)H Y Wolerancją+10Ę -20Ę jej warWości. PilgoWność należX określić weTług PN-Ł-
06714-17. 

 
6.3.4. RagęVYcYenie poTbuTowy 

RagęVYcYenie każTej warVWwX powinno oTbXwać Vię aż To oViągnięcia wXmaganego wVkaźnika 
YagęVYcYenia lV oYnacYonego wg ŁN-77I8931-12. 

P prYXpaTku konWroli YagęVYcYenia prYeY określenie wVkaźnika oTkVYWałcenia l0 pomiar należX oprYeć na 
meWoTYie obciążeń płXWowXcU wg „InVWrukcji baTań poTłoża grunWowego buTowli TrogowXcU i moVWowXcU" - 
cYęść 2 pkW 2.4.4H wXkonując baTania wg WablicX 5lub weTług Yaleceń InżXniera. 

RagęVYcYenie poTbuTowX VWabiliYowanej mecUanicYnie należX uYnać Ya prawiTłoweH gTX VWoVunek 
wWórnego moTułu N2 To pierwoWnego moTułu oTkVYWałcenia N1 jeVW  nie  więkVYX  oT  2H2  Tla  każTej  warVWwX  
konVWrukcXjnej poTbuTowXJ 

2,2
N

2 £
E
E  

ŁaTania YagęVYcYenia i nośności poTbuTowX Tla celów oTbiorcYXcU prYeprowaTYa LaboraWorium 
PXkonawcX. 

P VYcYególnXcU prYXpaTkacU InżXnier TecXTuje o prYeprowaTYeniu ToTaWkowXcU baTań konWrolnXcU. 
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6.3.5. Płaściwości kruVYywa 

ŁaTania kruVYXwa powinnX obejmować ocenę wVYXVWkicU właściwości określonXcU w pkW 2.3. Próbki To 
baTań pełnXcU powinnX bXć pobierane prYeY PXkonawcę w VpoVób loVowX w obecności InżXniera. 

 
6.4. Pymagania ToWycYące wykonanej poTbuTowy 

6.4.1. CYęVWoWliwość oraY YakreV pomiarów 

CYęVWoWliwość oraY YakreV pomiarów ToWXcYącXcU cecU geomeWrXcYnXcU poTbuTowX poTano w WablicX 6. 
Øablica  6.   CYęVWoWliwość   oraY   YakreV   pomiarów   wXkonanej   poTbuTowX    

Lp. PXVYcYególnienie baTań i pomiarów Óinimalna cYęVWoWliwość pomiarów 
1 SYerokość poTbuTowX 10 raYX na 1 km 
2 Równość poTłużna w VpoVób ciągłX planografem albo co 20 m łaWą 

na każTXm paVie rucUu 
3 Równość poprYecYna 10 raYX na 1 km 
4 SpaTki poprYecYne*G 10 raYX na 1 km 
5 RYęTne wXVokościowe co 100 m 
6 UkVYWałWowanie oVi w planie* co 100 m 
7 Grubość poTbuTowX PoTcYaV buTowXJ 

w 3 punkWacU na każTej TYiałce robocYejH 
lecY nie rYaTYiej niż raY na 1000 m2 
PrYeT oTbioremJ 
w 3 punkWacUH lecY nie rYaTYiej niż raY na 
2000 m2 

8 Nośność poTbuTowXJ - 
moTuł oTkVYWałcenia 

min. 2 raYX na każTe 500 m2 
min. 2 raYX na każdą TYiałkę robocYą 

*) MoTaWkowe pomiarX VpaTków poprYecYnXcU i ukVYWałWowania oVi w planie należX wXkonać w punkWacU głównXcU 
łuków poYiomXcU. 

 
6.4.2. SYerokość poTbuTowy 

SYerokość poTbuTowX nie może różnić Vię oT VYerokości projekWowanej o więcej niż +10 cmH -5 cm. 
Na jeYTniacU beY krawężników VYerokość poTbuTowX powinna bXć więkVYa oT VYerokości warVWwX wXżej 

leżącej o co najmniej 25 cm lub o warWość wVkaYaną na prYekroju normalnXm. 
 

6.4.3. Równość poTbuTowy 

Równości poTłużne i poprYecYne poTbuTowX należX mierYXć 4-meWrową łaWą H YgoTnie Y ŁN-68I8931-04. 
Nierówności poTbuTowX nie mogą prYekracYać 10 mm. 

 
6.4.4. SpaTki poprYecYne poTbuTowy 

SpaTki poprYecYne poTbuTowX na proVWXcU i łukacU powinnX bXć YgoTne Y TokumenWacją projekWowąH Y 
Wolerancją ± 0H5 Ę. 

 
6.4.5. RYęTne wyVokościowe poTbuTowy 

Różnice pomięTYX rYęTnXmi wXVokościowXmi poTbuTowX i rYęTnXmi projekWowanXmi nie powinnX 
prYekracYać + 1 cmH -2 cm. 

 
6.4.6. UkVYWałWowanie oVi poTbuTowy 

Oś poTbuTowX w planie nie może bXć prYeVunięWa w VWoVunku To oVi projekWowanej o więcej niż 5 cm. 
 

6.4.7. Grubość poTbuTowy 

Grubość poTbuTowX nie może Vię różnić oT grubości projekWowanej o więcej niż ± 10Ę. 

6.4.8. Nośność poTbuTowy 

ÓoTuł oTkVYWałcenia powinien bXć YgoTnX Y poTanXm w WablicX 7. 
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Øablica 7. CecUX poTbuTowX 
 

ÓiejVce wbuTowania N2 moTuł oTkVYWałcenia oT 
Trugiego obciążenia 

PoTbuTowa w konVWrukcjacU OR3 – OR4 180 ÓPa 
 
 6.5. RaVaTy poVWępowania Y waTliwie wykonanymi oTcinkami poTbuTowy 

6.5.1. Niewłaściwe cecUy geomeWrycYne poTbuTowy 

PVYXVWkie powierYcUnie poTbuTowXH kWóre wXkaYują więkVYe oTcUXlenia oT określonXcU w punkcie 6.4 
powinnX bXć naprawione prYeY VpulcUnienie lub Yerwanie To głębokości co najmniej 10 cmH wXrównane 
i powWórnie YagęVYcYone. MoTanie nowego maWeriału beY VpulcUnienia wXkonanej warVWwX jeVW 
nieTopuVYcYalne. 

Jeżeli VYerokość poTbuTowX jeVW mniejVYa oT VYerokości projekWowanej o więcej niż 5 cm i nie Yapewnia 
poTparcia warVWwom wXżej leżącXmH Wo PXkonawca powinien na właVnX koVYW poVYerYXć poTbuTowę prYeY 
VpulcUnienie warVWwX na pełną grubość To połowX VYerokości paVa rucUuH Tołożenie maWeriału i powWórne 
YagęVYcYenie. 

 
6.5.2. Niewłaściwa grubość poTbuTowy 

Na wVYXVWkicU powierYcUniacU waTliwXcU poT wYglęTem grubościH PXkonawca wXkona naprawę 
poTbuTowX. PowierYcUnie powinnX bXć naprawione prYeY VpulcUnienie lub wXbranie warVWwX na oTpowieTnią 
głębokośćH YgoTnie Y TecXYją InżXnieraH uYupełnione nowXm maWeriałem o oTpowieTnicU właściwościacUH 
wXrównane i ponownie YagęVYcYone. 

RoboWX We PXkonawca wXkona na właVnX koVYW. Po wXkonaniu WXcU robóW naVWąpi ponownX pomiar 
i ocena grubości warVWwXH weTług wXżej poTanXcU YaVaTH na koVYW PXkonawcX. 

 
6.5.3. Niewłaściwa nośność poTbuTowy 

Jeżeli nośność poTbuTowX bęTYie mniejVYa oT wXmaganejH Wo PXkonawca wXkona wVYelkie roboWX 
nieYbęTne To Yapewnienia wXmaganej nośnościH Yalecone prYeY InżXniera. 

OoVYWX WXcU ToTaWkowXcU robóW ponieVie PXkonawca poTbuTowX WXlko wWeTXH gTX Yaniżenie nośności 
poTbuTowX wXnikło Y niewłaściwego wXkonania robóW prYeY PXkonawcę poTbuTowX. 

 
7. OŁÓIAR ROŁÓT 

7.1. Ogólne YaVaTy obmiaru robóW 

Ogólne YaVaTX obmiaru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne". 

7.2. JeTnoVWka obmiarową 

JeTnoVWką obmiarową jeVWJ 
- 1 m2 (meWr kwaTraWowX) – wXkonanej poTbuTowX Y mieVYanki nieYwiąYanej o grubości poTanej w TokumenWacji 
projekWowej. 

 
8. OMŁIÓR ROŁÓT 

8.1. Ogólne YaVaTy oTbioru robóW 

Ogólne YaVaTX oTbioru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne". 
RoboWX uYnaje Vię Ya YgoTne Y TokumenWacją projekWowąH SØPiORŁ i wXmaganiami InżXnieraH jeżeli 

wVYXVWkie pomiarX i baTania Y YacUowaniem Wolerancji wg pkW 6 TałX wXniki poYXWXwne. 
 
9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne uVWalenia ToWycYące poTVWawy płaWności 

Ogólne uVWalenia ToWXcYące poTVWawX płaWności poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne". 

9.2. Cena jeTnoVWki obmiarowej 

Cena jeTnoVWkowa obejmujeJ  
-       prace pomiarowe i roboWX prYXgoWowawcYeH oYnakowanie robóWH 
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-   VprawTYenie i ewenWualną naprawę poTłożaH 
-   prYXgoWowanie  mieVYanki  Y  kruVYXwaH  YgoTnie  Y  recepWąH  Yakup i  ToVWarcYenie  mieVYanki  na  miejVce    

wbuTowaniaH roYłożenie mieVYankiH 
-  YagęVYcYenie roYłożonej mieVYankiH 
-  wXkonanie oTcinka próbnegoH 
-  prYeprowaTYenie pomiarów i baTań laboraWorXjnXcU określonXcU w SØPiORŁH uWrYXmanie 

poTbuTowX w cYaVie robóW. 
 

 10. MOOUÓNNTY RPIĄRANN 

  1. PN-Ł-06714-12 OruVYXwa mineralne. ŁaTania. OYnacYanie YawarWości YaniecYXVYcYeń obcXcUH 
  2. PN-NN 933-1J2000 OruVYXwa mineralne. ŁaTania. OYnacYanie VkłaTu YiarnowegoH 
  3. PN-NN 933-1J2001 OruVYXwa mineralne. ŁaTania. OYnacYanie kVYWałWu YiarnH 
  4. PN-NN 1097-6J2002 OruVYXwa mineralne. ŁaTania. OYnacYanie naViąkliwościH 
  5. PN-NN 1367-1J2001 OruVYXwa mineralne. ŁaTania. OYnacYanie mroYooTporności meWoTą 

beYpośreTniąH 
  6. PN-NN 1744-1J2000 OruVYXwa mineralne. ŁaTania. OYnacYanie YawarWości YaniecYXVYcYeń 

organicYnXcUH 
  7. PN-NN 1097-2J2000 OruVYXwa mineralne. ŁaTania mecUanicYnXcU i fiYXcYnXcU właściwości kruVYXw. 

ÓeWoTX oYnacYania oTporności na roYTrabnianieH 
  8. PN-NN 13043J2004 OruVYXwa mineralne. OruVYXwa łamane To nawierYcUni TrogowXcUH 
  9. PN-S-96023 OonVWrukcje Trogowe. PoTbuTowa i nawierYcUnia Y WłucYnia kamiennegoH 
10. ŁN-68I8931-04 Mrogi VamocUoTowe. Pomiar równości nawierYcUni planografem i łaWąH 
11. InVWrukcja baTań PoTłoża GrunWowego ŁuTowli MrogowXcU i ÓoVWowXcUH GMMP 1998H 
12. PØ-4 2010 PXWXcYne ØecUnicYne – ÓieVYanki nieYwiąYane To Tróg krajowXcU. 
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STPiORŁ M-04.05.01 POMŁUMOPA  R  ÓINSRANOI RPIĄRANNJ SPOIPNÓ HYMRAULICRNYÓ 

1. PSTĘP 

1.1. PrYeTmioW STPiORŁ 

 PrYeTmioWem niniejVYej SpecXfikacji ØecUnicYnej PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU (SØPiORŁ) Vą 
wXmagania ToWXcYące wXkonania i oTbioru robóW YwiąYanXcU Y wXkonaniem poTbuTowX Y mieVYanki YwiąYanej 
Vpoiwem UXTraulicYnXm w ramacU YaTania pn. „Rozbiórka moVWu i buTowa przepuVWu w ciągu ulicy 
BorowiańVkiej w RębowicacU”. 
 
1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

 NiniejVYa VpecXfikacja WecUnicYna (SØPiORŁ) VWanowi TokumenW konWrakWowX prYX realiYacji robóW 
wXmienionXcU w pkW 1.1. 
 
1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

 UVWalenia YawarWe w niniejVYej SØPiORŁ ToWXcYą YaVaT wXkonania i oTbioru robóW YwiąYanXcU 
Y wXkonaniem poTbuTowX Y mieVYanki YwiąYanej Vpoiwem UXTraulicYnXm i obejmująJ 
- wXkonanie poTbuTowX Y mieVYanki YwiąYanej cemenWem C5I6  - TojaYTX To obiekWu 
 
1.4. Określenia poTVWawowe 

1.4.1. ÓieVYanka YwiąYana Vpoiwem UXTraulicYnXm – mieVYankaH w kWórej naVWępuje wiąYanie i WwarTnienie na 
VkuWek reakcji UXTraulicYnXcUH 
1.4.2. PoTłoże ulepVYone Y mieVYanki YwiąYanej Vpoiwem UXTraulicYnXm – warVWwa Yawierająca kruVYXwo 
naWuralne lub VYWucYne albo Y recXklingu lub icU mieVYaninę i Vpoiwo UXTraulicYneH Yapewniająca umożliwienie 
rucUu WecUnologicYnego i właściwego wXkonania nawierYcUni. Mo warVWwX poTłoża ulepVYonego YalicYa Vię Wakże 
warVWwę mroYoocUronnąH oTcinającą i wYmacniającąH kWóre powinnX Vpełniać ToTaWkowe wXmaganiaH 
1.4.3. PoTbuTowa YaVaTnicYa Y mieVYanki YwiąYanej Vpoiwem UXTraulicYnXm – warVWwa Yawierająca kruVYXwo 
naWuralne lub VYWucYne a Wakże Y recXklingu lub icU mieVYaninę i Vpoiwo UXTraulicYneH Yapewniająca prYenoVYenie 
obciążeń Y warVWw jeYTnXcU na warVWwę poTbuTowX pomocnicYej lub poTłożeH 
1.4.4. OruVYXwo – maWeriał YiarniVWX VWoVowanX w buTownicWwieH kWórX może bXć naWuralnXH VYWucYnX lub 
Y recXklinguH 
1.4.5. OruVYXwo naWuralne – kruVYXwo Ye Yłóż naWuralnXcU pocUoTYenia mineralnegoH kWóre może bXć poTTane 
wXłącYnie obróbce mecUanicYnej. OruVYXwo naWuralne jeVW uYXVkiwane Y mineralnXcU Vurowców naWuralnXcU 
wXVWępującXcU w prYXroTYie jak żwirH piaVekH żwir kruVYonXH kruVYXwo Y mecUanicYnie roYTrobnionXcU VkałH 
naTYiarna żwirowego lub oWocYakówH 
1.4.6. OruVYXwo VYWucYne – kruVYXwo pocUoTYenia mineralnegoH uYXVkiwane w wXniku proceVu prYemXVłowego 
obejmującego obróbkę WermicYną lub inną moTXfikację. Mo kruVYXwa VYWucYnego YalicYa Vię w VYcYególności 
kruVYXwo Y żużliJ wielkopiecowXcUH VWalownicYXcU i pomieTYiowXcUH 
1.4.7. OruVYXwo Y recXklingu – kruVYXwo powVWałe w wXniku prYeróbki maWeriału YaVWoVowanego uprYeTnio 
w buTownicWwieH 
1.4.8. OruVYXwo kamienne – kruVYXwo Y mineralnXcU Vurowców jak żwir kruVYonXH mecUanicYnie roYTrobnione 
VkałXH naTYiarno żwiroweH 
1.4.9. OruVYXwo żużlowe Y żużla wielkopiecowego – kruVYXwo VkłaTające Vię głównie Ye VkrXVWaliYowanXcU 
krYemianów lub glinokrYemianów wapnia i magneYu uYXVkanXcU prYeY powolne VcUłaTYanie powieWrYem ciekłego 
żużla wielkopiecowego. ProceV cUłoTYenia może oTbXwać Vię prYX konWrolowanXm ToTawaniu woTX. CUłoTYonX 
powieWrYem żużel wielkopiecowX WwarTnieje TYięki reakcji UXTraulicYnej lub karbonaWXYacjiH 
1.4.10. OruVYXwo żużlowe Y żużla VWalownicYego – kruVYXwo VkłaTające Vię głównie Ye VkrXVWaliYowanego 
krYemianu wapnia i ferrXWu Yawierającego CaOH SiO2H ÓgO oraY Wlenek żelaYa. OruVYXwo oWrYXmuje Vię prYeY 
powolne VcUłaTYanie powieWrYem ciekłego żużla VWalownicYego. ProceV cUłoTYenia może oTbXwać Vię prYX 
konWrolowanXm ToTawaniu woTXH 
1.4.11. OaWegoria rucUu (OR1 – OR6) – obciążenie Trogi rucUem VamocUoTowXmH wXrażone w oViacU 
oblicYeniowXcU (100 kN) weTług „OaWalogu WXpowXcU konVWrukcji nawierYcUni poTaWnXcU i półVYWXwnXcU”. 
Generalna MXrekcja Mróg PublicYnXcU – InVWXWuW ŁaTawcYX Mróg i ÓoVWówH ParVYawa 1997 [27]H 
1.4.12. OruVYXwo grube (wg PN-NN 13242) – oYnacYenie kruVYXwa o wXmiaracU Yiaren T (Tolnego) równXm lub 
więkVYXm niż 1 mm oraY M (górnego) więkVYXm niż 2 mmH 
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1.4.13.  OruVYXwo  Trobne  (wg  PN-NN  13242)  –  oYnacYenie  kruVYXwa  o  wXmiaracU  Yiaren  T  równXm  0  oraY  M  
równXm 6H3 mm lub mniejVYXmH 
1.4.14. OruVYXwo o ciągłXm uYiarnieniu (wg PN-NN 13242) – kruVYXwo VWanowiące mieVYankę kruVYXw grubXcU 
i TrobnXcUH w kWórej M jeVW więkVYe niż 6H3 mmH 
1.4.15. ÓieVYanka YwiąYana cemenWem – mieVYanka YwiąYana UXTraulicYnieH VkłaTająca Vię Y kruVYXwa 
o konWrolowanXm uYiarnieniu i cemenWuH wXmieVYana w VpoVób YapewniającX uYXVkanie jeTnoroTnej mieVYankiH 
1.4.16. SXmbole i VkróWX ToTaWkowe 
 Ę mIm   procenW maVXH 
NR           brak koniecYności baTania Tanej cecUXH 
CŁGÓ     mieVYanka YwiąYana cemenWemH 
CŁR         kalifornijVki wVkaźnik nośnościH w procenWacU (Ę)H 
T              TolnX wXmiar ViWa (prYX określaniu wielkości Yiaren kruVYXwa)H 
M              górnX wXmiar ViWa (prYX określaniu wielkości Yiaren kruVYXwa)H 
HIM          VWoVunek wXVokości To śreTnicX próbki. 
1.4.17. PoYoVWałe określenia poTVWawowe Vą YgoTne Y obowiąYującXmiH oTpowieTnimi polVkimi normami 
i Y Tefinicjami poTanXmi w SØPiORŁ M-00.00.00 „PXmagania ogólne” [1] pkW 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania ToWycYące robóW 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne”. 

2. ÓATNRIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania ToWycYące maWeriałów 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące maWeriałówH icU poYXVkiwania i VkłaTowaniaH poTano w SØPiORŁ MÓ-
00.00.00 „PXmagania ogólne”. 
 
2.2. ÓaWeriały To wykonania robóW 

 ÓaWeriałami To wXkonania robóW VąJ 
1) OruVYXwaH 
2) SpoiwoH 
3) PoTa YarobowaH 
4) NwenWualne ToTaWkiH 
5) NwenWualne TomieVYki. 

 
2.2.3. OruVYywa 

 Mo wXkonania poTbuTowX należX VWoVować kruVYXwo naWuralne oparWe na VpecXfikacji YgoTnej Y normą 
PN-NN 13242. 
 PXmagania wobec kruVYXwa poTane Vą w Wablica nr 1. 

Właściwości Meklarowane kaWegorie 
lub warWości w 

oTnieVieniu To warVWwX 
YwiąYanej poTbuTowX 

YaVaTnicYej 

OTnieVienie 
To PN-NN 

13242J2004 RoYTYiałIpunkW w normie PN-NN 13242 

4.1 FrakcjeIYeVWaw ViW # 

PVYyVWkie frakcje ToYwolone 
1;2;4;5;6; 8;11H2; 16; 

22H4; 31H5; 45; 63; i 90 
(YeVWaw poTVWawowy pluV YeVWaw 

1) 

Øabl. 1 

4.3.1 UYiarnienie wg PN-NN 933-1 
GC80I20 

GF80 
GA75 

Øabl. 2 

4.3.2 
Ogólne granice i Wolerancje uYiarnienia 
kruVYXwa grubego na ViWacU pośreTnicU wg PN-
NN 933-1  

GTCNR Øabl. 3 

4.3.3 
Øolerancje WXpowego uYiarnienia kruVYXwa 
Trobnego i kruVYXwa o ciągłXm uYiarnieniu wg 
PN-NN 933-1 

GTpNR 
GTANR Øabl. 4 

4.4 OVYWałW kruVYXwa grubego  – makVXmalne FI50 Øabl. 5 
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warunki wVkaźnika płaVkości wg PN-NN 933-3 *) 

OVYWałW kruVYXwa grubego  – makVXmalne 
warunki wVkaźnika kVYWałWu wg PN-NN 933-4 *) SI50 Øabl. 6 

4.5 

OaWegorie procenWowXcU YawarWości Yiaren 
o powierYcUniacU prYekruVYonXcU lub łamanXcU 
oraY Yiaren całkowicie YaokrąglonXcU 
w kruVYXwie grubXm wg PN-NN 933-5 

CNR Øabl. 7 

4.6 RawarWość pXłów**)  w kruVYXwie grubXm  wg 
PN-NN 933-1 fTeklarowana Øabl. 8 

4.6 RawarWość pXłów**)  w  kruVYXwie  TrobnXm   wg  
PN-NN 933-1 fTeklarowana Øabl. 8 

4.7 Jakość pXłów Łrak wymagań  

5.2 OTporność na roYTrabnianie kruVYXwa grubego 
wg PN-NN 1097-2 LA50 Øabl. 9 

5.3 OTporność na ścieranie wg PN-NN 1097-1 ÓMNNR Øabl. 11 

5.4 GęVWość wg  PN-NN 1097-6J2001H roYTYiał 7H8 
albo 9 Meklarowana  

5.5 NaViąkliwość wg PN-NN 1097-6J2001H roYTYiał 7H 
8 albo 9  Meklarowana  

6.2 SiarcYanX roYpuVYcYalne w kwaVie wg PN-NN 
1744-1 

- kruVYywo kam. AS0H2 
- żużel kawałkowy 

wielkopiecowy AS1H0 
Øabl. 12 

6.3 CałkowiWa YawarWość Viarki wg PN-NN 1744-1 - kruVYywo kam. SNR 
- żużel kawałkowy S2 Øabl. 13 

6.4.1 
SkłaTniki wpłXwające na VYXbkość wiąYania i 
WwarTnienia mieVYanek YwiąYanXcU 
UXTraulicYnie 

Meklarowana  

6.4.2.1 SWałość objęWości żużla VWalownicYego wg PN-NN 
1744-1J1998H roYTYiał 19.3 V5  

6.4.2.2 RoYpaT krYemianowX w żużlu wielkopiecowXm 
kawałkowXm wg PN-NN 1744-1J1998 p.19.1 Łrak roYpaTu  

6.4.2.3 RoYpaT żelaYawX w żużlu wielkopiecowXm 
kawałkowXm wg PN-NN 1744-1J1998H p.19.2 Łrak roYpaTu  

6.4.3 SkłaTniki roYpuVYcYalne w woTYie wg PN-NN 
1744-3 

Łrak VubVWancji 
VYkoTliwycU Tla 
śroTowiVka wg 

oTrębnycU prYepiVów 

 

6.4.4 RaniecYXVYcYenia 

Łrak ciał obcycU WakicU 
jak TrewnoH VYkłoH 
plaVWikH mogącycU 
pogorVYyć wyrób 

końcowy 

 

7.2 RgorYel VłonecYna baYalWu wg PN-NN 1367-3H wg 
PN-NN 1097-2 SŁLA  

7.3.2 

NaViąkliwość wg PN-NN 1097-2-6H roYTYiał 7 
(Jeśli kruVYXwo nie Vpełni warunku PA242 Wo 
należX YbaTać jego mroYooTporność wg p.7.3.3 
WablicX 1) 

PA242 Øabl. 16 

7.3.3 

ÓroYooTporność na kruVYXwa frakcji 8I16 wg 
PN-NN 1367-1 (ŁaTanie wXkonXwane WXlko w 
prYXpaTkuH gTX naViąkliwość kruVYXwa 
prYekracYa PA242) 

F4 Øabl. 18 

RałącYnik CH pakW. C 3.4 SkłaT mineralogicYnX Meklarowany  

RałącYnik CH pakW. C 3.4 IVWoWne cecUX śroTowiVkowe 

PiękVYość VubVWancji 
niebeYpiecYnycU 
określonycU w 

TyrekWywie RaTy 
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76I769INPG YaYwycYaj 
nie wyVWępuje w 
źróTłacU kruVYywa 

pocUoTYenia 
mineralnego. JeTnak 

w oTnieVieniu To 
kruVYyw VYWucYnycU  

i oTpaTowycU należy 
baTać cYy YawarWość 

VubVWancji 
niebeYpiecYnycU nie 
prYekracYa warWości 
TopuVYcYalnycU wg 

oTrębnycU prYepiVów. 
*) baTaniem wYorcowXm oYnacYenia kVYWałWu kruVYXwa grubego jeVW baTanie wVkaźnika płaVkościH 
**) łącYna YawarWość pXłów w mieVYance powinna Vię mieścić w wXbranXcU krYXwXcU granicYnXcU.  
 
2.2.4. Spoiwo 

 Jako Vpoiwo należX VWoVować cemenW wg PN-NN 197-1H np. cemenW CNÓ I klaVX 32H5 N. 
 PrYecUowXwanie cemenWu ToVWarcYonegoJ 
- w workacUH co najmniej WrYXwarVWwowXcUH o maVie np. 50 kg – To 10 Tni w miejVcacU YaTaVYonXcU na oWwarWXm 
Werenie o poTłożu WwarTXm i VucUXm oraY To Werminu Wrwałości poTanego prYeY proTucenWa - w pomieVYcYeniacU 
o VYcYelnXm TacUu i ścianacU oraY poTłogacU VucUXcU i cYXVWXcU. CemenW na paleWacU magaYXnuje Vię Y 
TopuVYcYalną wXVokością 3 paleWH cemenW nieVpaleWowanX ukłaTa Vię w VWoVX płaVkie o licYbie 12 warVWw (Tla 
worków WrYXwarVWwowXcU)H 
- luYem – prYecUowuje Vię w magaYXnacU VpecjalnXcU (YbiornikacU VWalowXcUH beWonowXcU) prYXVWoVowanXcU To 
pneumaWXcYnego YałaTowania i wXłaTowania. 
 Ra YgoTą ProjekWanWa TopuVYcYa Vię YaVWoVowanie innego Vpoiwa. 
 
2.2.5. PoTa Yarobowa 

 PoTa Yarobowa powinna bXć YgoTna Y PN-NN 1008. 

2.2.6. MoTaWki 

 P prYXpaTkacU uYaVaTnionXcU mieVYanka może Yawierać ToTaWkiH kWóre powinnX bXć uwYglęTnione 
w projekcie mieVYanki. 
  MoTaWki powinnX bXć o VprawTYonXm TYiałaniu jak np. mielonX granulowanX żużel wielkopiecowX lub 
popiół loWnX poT warunkiemH że oTpowiaTa ona wXmaganiom europejVkiej lub krajowej aprobaWX WecUnicYnej.  
 
2.2.7. MomieVYki 

 MomieVYki powinnX bXć YgoTne Y PN-NN 934-2. 
 Jeżeli w mieVYance mają bXć YaVWoVowane śroTki prYXśpieVYające lub opóźniające wiąYanieH należX Wo 
uwYglęTnić prYX projekWowaniu VkłaTu mieVYanki.   
 
3. SPRRĘT 

3.1. Ogólne wymagania ToWycYące VprYęWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące VprYęWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne". 

3.2. SprYęW To wykonania robóW 

 PXkonawca powinien wXkaYać Vię możliwością korYXVWania Y naVWępującego VprYęWuJ 
 - wXWwórnia VWacjonarna lub mobilna To wXWwarYania mieVYanki (w prYXpaTku Yakupu mieVYanki oT innego 
poTmioWu Wo on muVi poViaTać Waką wXWwórnię)H 
- prYewoźne Ybiorniki na woTęH 
- ukłaTarki To roYkłaTania mieVYanki lub równiarkiH 
- walce wibracXjneH VWaWXcYne lub ogumioneH 
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- YagęVYcYarki płXWoweH ubijaki mecUanicYne lub małe walce wibracXjne To YagęVYcYania w miejVcacU WruTno 
ToVWępnXcU. 
 SprYęW powinien oTpowiaTać wXmaganiom określonXm w inVWrukcjacU proTucenWów lub propoYXcji 
PXkonawcX i powinien bXć YaakcepWowanX prYeY InżXniera.  
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania ToWycYące WranVporWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące WranVporWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne". 

4.2. TranVporW maWeriałów 

 ÓaWeriałX VXpkie można prYewoYić TowolnXmi śroTkami WranVporWuH w warunkacU YabeYpiecYającXcU je 
prYeT YaniecYXVYcYeniemH YmieVYaniem Y innXmi maWeriałami i naTmiernXm Yawilgoceniem. 
 CemenW w workacU może bXć prYewożonX VamocUoTami krXWXmiH wagonami WowarowXmi i innXmi 
śroTkami WranVporWuH w VpoVób nie powoTującX uVYkoTYeń opakowania. Porki na paleWacU ukłaTa Vię po 5 
warVWw  po  4  VYW.  w  warVWwie.  Porki  nieVpaleWowane  ukłaTa  Vię na  płaVk  w  wXVokości  To  10  warVWw.  CemenW  
luYem prYewoYi Vię w YbiornikacU (wagonacUH VamocUoTacU)H cYXVWXcU i nie YaniecYXVYcYanXcU poTcYaV 
WranVporWu. ŚroTki WranVporWu powinnX bXć wXpoVażone we wVXpX i urYąTYenia To wXłaTowania cemenWu. 
 PoTa może bXć ToVWarcYana woTociągiem lub prYewoźnXmi Ybiornikami woTX. 
 Inne maWeriałX należX prYewoYić w VpoVób YaleconX prYeY proTucenWów i ToVWawcówH nie powoTując 
pogorVYenia icU walorów użXWkowXcU. 
 

5. PYOONANIN ROŁÓT 

5.1. Ogólne YaVaTy wykonania robóW 

 Ogólne YaVaTX wXkonania robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00.00. “PXmagania ogólne” punkW 5. 

5.2. RaVaTy wykonywania robóW 

 SpoVób wXkonania robóW powinien bXć YgoTnX Y TokumenWacją projekWową i SØPiORŁ. P prYXpaTku 
braku wXVWarcYającXcU TanXcU można korYXVWać Y uVWaleń poTanXcU w niniejVYej VpecXfikacji. 
  PoTVWawowe cYXnności prYX wXkonaniu robóW obejmująJ 
1. RoboWX prYXgoWowawcYeH 
2. ProjekWowanie mieVYankiH 
3. NwenWualnX oTcinek próbnXH 
4. PbuTowanie mieVYankiH 
5. Pielęgnacja mieVYankiH 
6. RoboWX wXkońcYeniowe. 
 
5.3. RoboWy prYygoWowawcYe 

  PrYeT prYXVWąpieniem To robóW należXH na poTVWawie TokumenWacji projekWowej lub wVkaYań InżXnieraJ 
– uVWalić lokaliYację robóWH 
– prYeprowaTYić oblicYenia i pomiarX nieYbęTne To VYcYegółowego wXWXcYenia robóW oraY uVWalenia TanXcU  
   wXVokościowXcUH 
– uVunąć prYeVYkoTX uWruTniające wXkonanie robóWH 
– wprowaTYić oYnakowanie Trogi na okreV robóWH 
– YgromaTYić maWeriałX i VprYęW poWrYebne To roYpocYęcia robóW.  
 
5.4. ProjekWowanie mieVYanki YwiąYanej cemenWem 

 PrYeT prYXVWąpieniem To robóWH w uYgoTnionXm Werminie PXkonawca ToVWarcYX InżXnierowi To 
akcepWacji projekW VkłaTu mieVYanki YwiąYanej cemenWem oraY wXniki baTań laboraWorXjnXcU poVYcYególnXcU 
VkłaTników i próbki maWeriałów pobrane w obecności InżXniera To wXkonania baTań konWrolnXcU. 
 ProjekWowanie mieVYanki polega na ToborYe kruVYXwa To mieVYankiH ilości cemenWuH ilości woTX. 
ProceTura projekWowa powinna bXć oparWa na próbacU laboraWorXjnXcU iIlub polowXcU prYeprowaTYonXcU na 
WXcU VamXcU VkłaTnikacUH Y WXcU VamXcU źróTeł i o WakicU VamXcU właściwościacUH jak We kWóre będą VWoVowane To 
wXkonania poTbuTowX. 
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 SkłaT  mieVYanek  projekWuje  Vię Ye  wYglęTu  na  wXWrYXmałość na  ściVkanie  próbek  (VXVWem  I)H  
YagęVYcYanXcU meWoTą ProcWora wg PN-NN 13286-50 w formacU walcowXcU HIM=1. OlaVX wXWrYXmałości 
prYXjmuje Vię weTług WablicX 2. 
 PXWrYXmałość na ściVkanie Rc  określonej mieVYanki oYnacYona YgoTnie Y PN-NN 13286-41 powinna bXć 
równa lub więkVYa oT wXWrYXmałości na ściVkanie wXmaganej Tla Tanej klaVX wXWrYXmałości poTanej w WablicX 2.  
 
Øablica 2. OlaVX wXWrYXmałości wg normX PN-NN 14227-1 

PXWrYXmałość na ściVkanie po 28 TniacU [ÓPa] 
OlaVa wXWrYXmałości PXWrYXmałość cUarakWerXVWXcYna RC 

Próbki walcowe HIMa=2 Próbki walcowe HIMa=1H0b 

5H0 6H0 C5I6 
a HIM=VWoVunek wyVokości To śreTnicy próbki 
bHIM=0H8 To 1H21 

 
 MopuVYcYa Vię poTawanie wXWrYXmałości na ściVkanie Rc Y ToTaWkowXm inTekVem informującXm o cYaVie 
pielęgnacjiH np. Rc7H Rc14H c28. 
 Określone w baTaniu progowe ilości woTX powinnX uwYglęTniać właściwe YagęVYcYenie i ocYekiwane 
parameWrX mecUanicYne mieVYanki. NależX określić procenWowX uTYiał VkłaTników w VWoVunku To całkowiWej maVX 
mieVYanki w VWanie VucUXm oraY uYiarnienie i gęVWość objęWościową. Proporcję należX określić laboraWorXjnie lubIi 
na poTVWawie prakWXcYnXcU ToświaTcYeń Y mieVYankami wXkonXwanXmi Y WXcU VamXcU VkłaTników i w WXcU 
VamXcU warunkacUH Vpełniające wXmagania niniejVYej VpecXfikacji. 
 SprawTYenie uYiarnienia mieVYanki mineralnej należX wXkonać YgoTnie Y meWoTą wg PN-NN 933-1. Mo 
analiYX VWoVuje Vię YeVWaw ViW poTVWawowX + 1H VkłaTającX Vię Y naVWępującXcU ViW o ocYkacU kwaTraWowXcU w mmJ 
0H063; 0H50; 1H0; 2H0; 4H0; 5H6; 8H0; 11H2; 16H0; 22H4; 31H5; 45H0. 
 OrYXwa uYiarnienia mieVYanki powinna Yawierać Vię w obVYarYe mięTYX krYXwXmi granicYnXmi uYiarnienia 
prYeTVWawionXcU na rXVunkacU oT 1.1 To 1. 
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 RawarWość Vpoiwa (cemenWu) w mieVYance powinna bXć określona na poTVWawie proceTurX projekWowej 
iIlub ToświaTcYenia Y mieVYankami wXproTukowanXmi prYX użXciu proponowanXcU VkłaTników. RawarWość 
Vpoiwa nie powinna bXć mniejVYa oT minimalnXcU warWości prYeTVWawionXcU w WablicX 3. 
 
Øablica 3. Óinimalna YawarWość Vpoiwa (cemenWu) w mieVYance wg PN-NN 14227-1 

ÓakVXmalnX nominalnX wXmiar kruVYXwa [mm] Óinimalna YawarWość Vpoiwa [Ę mIm] 
L 8H0 To 31H5 3 

2H0 To 8H0 4 
K 2H0 5 

 
 MopuVYcYalne jeVW YaVWoVowanie mniejVYej ilości Vpoiwa niż poTano w WablicX 3H jeśli poTcYaV proceVu 
proTukcXjnego VWwierTYone YoVWanieH że YacUowana jeVW YgoTność Y wXmaganiami Wablic 4 niniejVYej VpecXfikacji.  
 RawarWość woTX w mieVYance powinna bXć określona na poTVWawie proceTurX projekWowej wg 
meWoTX  ProcWora iIlub ToświaTcYenia Y mieVYankami wXproTukowanXmi prYX użXciu proponowanXcU 
VkłaTników. RawarWość woTX należX określić YgoTnie Y PN-NN 13286-2. 
 Próbki walcowe YagęVYcYane ubijakiem ProcWoraH powinnX bXć prYXgoWowane YgoTnie Y PN-NN 13286-50. 
 Próbki należX prYecUowXwać prYeY 14 Tni w WemperaWurYe pokojowej Y YabeYpiecYeniem prYeT 
wXVXcUaniem (w komorYe o wilgoWności powXżej 95Ę - 100Ę lub w wilgoWnXm piaVku) i naVWępnie YanurYXć na 14 
Tni To woTX o WemperaWurYe pokojowej. NaVXcanie próbek woTą oTbXwa Vię poT ciśnieniem normalnXm i prYX 
całkowiWXm icU YanurYeniu w woTYie. 
 ŁaTanie wXWrYXmałości na ściVkanie (VXVWem I) należX prYeprowaTYić na próbkacU walcowXcU 
prYXgoWowanXcU meWoTą ProcWora YgoTnie Y PN-NN 13286-50H prYX wXkorYXVWaniu meWoTX baTawcYej YgoTnej 
Y PNNN 13286-41. PXWrYXmałość na ściVkanie określonej mieVYanki powinna bXć oYnacYana YgoTnie Y PN-NN 
13286-41H po 28 TniacU pielęgnacji. MopuVYcYa Vię w prakWXce wXkonawcYej VWoVowanie ToTaWkowo 
wXWrYXmałości na ściVkanie określonej po innXm okreVie pielęgnacjiH np. po 7 lub 14 TniacU. PXmagane 
właściwości po 28 TniacU pielęgnacji poYoVWają beY Ymian. 
 ÓieVYanki YwiąYane cemenWem klaVXfikuje Vię poT wYglęTem właściwości wXWrYXmałościowXcU mieVYanki 
prYeY wXWrYXmałość cUarakWerXVWXcYną na ściVkanie Rc  próbek YgoTnie Y prYXjęWXm VXVWemem I. 
 Øablica 4 prYeTVWawia YbiorcYe YeVWawienia wXmagań wobec mieVYanek wraY Y wXmaganXmi 
wXWrYXmałościami na ściVkanie. 
Øablica 4. PXmagania wobec mieVYanek YwiąYanXcU cemenWem To warVWwX poTłoża ulepVYonego 

L.p. Właściwość PXmagania Uwagi 
1.0 SkłaTniki 
1.1 CemenW Pg PN-NN 197-1  
1.2 OruVYXwo Øablica 1  
1.3 PoTa Yarobowa p. 2.2.5  
1.4 MoTaWki p. 2.2.6  
1.5 MomieVYki p. 2.2.7  
2.0 ÓieVYanka 
2.1 UYiarnienie 
 - mieVYanka CŁGÓ 0I8 mm RXV. 1.5  
 - mieVYanka CŁGÓ 0I11H2 mm RXV. 1.4  
 - mieVYanka CŁGÓ 0I16 mm RXV. 1.3  
 - mieVYanka CŁGÓ 0I22H4 mm RXV. 1.2  
 - mieVYanka CŁGÓ 0I31H5 mm RXV. 1.1  
2.2 Óinimalna YwarWość cemenWu Øablica 3  
2.3 RawarWość woTX Pg projekWu UVWalenie na poTVWawie PN-

NN 13286-2 
2.4 PXWrYXmałość na ściVkanie (VXVWem I) 

– klaVa wXWrYXmałości RC wg WablicX 2 
OlaVa C5I6 (nie więcej 
niż 10H0 ÓPa) 

ŁaTanie wg PN-NN 13286-41 
po 28 TniacU pielęgnacji 

2.5 ÓroYooTporność ≥ 0H6 ŁaTanie wg p. 5.4 
 
5.5. OTcinek próbny 

 Na żąTanie InżXniera PXkonawca powinien wXkonać oTcinek próbnX w celuJ 
– VWwierTYenia cYX VprYęW To proTukcji mieVYanki oraY jej roYkłaTania i YagęVYcYania jeVW właściwXH 
– określenia grubości warVWwX wbuTowanej mieVYanki prYeT YagęVYcYeniemH koniecYnej To uYXVkania 
wXmaganej grubości warVWwX YagęVYcYonejH 
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– określenia licYbX prYejść walców To uYXVkania wXmaganego wVkaźnika YagęVYcYenia warVWwX. 
 Na oTcinku próbnXm PXkonawca powinien użyć maWeriałów oraY VprYęWu WakicUH jakie będą VWoVowane 
To wXkonania poTbuTowX lub poTłoża ulepVYonego. 
  PowierYcUnia oTcinka próbnego powinna wXnoVić oT 200 m2  To 400 m2H a Tługość nie powinna bXć 
mniejVYa niż 100 m. 
 OTcinek próbnX powinien bXć YlokaliYowanX w miejVcu wVkaYanXm prYeY InżXniera. PXkonawca może 
prYXVWąpić To wXkonXwania poTbuTowX lub poTłoża ulepVYonego po YaakcepWowaniu oTcinka próbnego prYeY 
InżXniera. 
 
5.6. Parunki prYyVWąpienia To robóW i prYygoWowanie poTłoża 

 PoTbuTowa powinna bXć wXkonXwanaH gTX WemperaWura powieWrYa jeVW niżVYa oT +5oC oraY gTX poTłoże 
jeVW YamarYnięWe. 
 PoTłoże poT mieVYankę powinno bXć prYXgoWowane YgoTnie Y wXmaganiami określonXmi 
w TokumenWacji projekWowej i SØPiORŁ. Raleca Vię To korYXVWania Y uVWaleń poTanXcU w SØPiORŁ M-04.01.01 
„OorXWo wraY Y profilowaniem i YagęVYcYeniem poTłoża”. 
 Jeśli warVWwa mieVYanki kruVYXwa ma bXć ukłaTana w prowaTnicacUH Wo należX je uVWawić na poTłożu Wak 
abX wXYnacYałX ściśle linie krawęTYi ukłaTanej warVWwX weTług TokumenWacji projekWowej. PXVokość prowaTnic 
powinna oTpowiaTać grubości warVWwX mieVYanki kruVYXwa w VWanie nieYagęVYcYonXm. ProwaTnice powinnX bXć 
uVWawione VWabilnieH w VpoVób wXklucYającX icU prYeVuwanie Vię poT wpłXwem oTTYiałXwania maVYXn użXWXcU To 
wXkonania warVWwX. OT użXcia prowaTnic można oTVWąpić prYX YaVWoVowaniu WecUnologii gwaranWującej 
oTpowieTnią równość warVWwXH po uYXVkaniu YgoTX InżXniera.  
 
5.7. PyWwarYanie i wbuTowanie mieVYanki 

 ÓieVYankę kruVYXwa YwiąYanego cemenWem o ściśle określonXm VkłaTYie YawarWXm w recepcie 
laboraWorXjnej należX wXWwarYać w wXWwórniacU (mieVYarkacU) VWacjonarnXcU lub mobilnXcU YapewniającXcU 
ciągłość proTukcji i gwaranWującXcU oWrYXmanie jeTnoroTnej mieVYanki. ÓieVYarka powinna bXć wXpoVażona 
w urYąTYenia To wagowego ToYowania kruVYXwa i cemenWu oraY objęWościowego ToYowania woTX.   
 PrYX proTukcji mieVYanek należX prowaTYić konWrolę proTukcji YgoTnie Y PØ-5 - 2010 cYęść 5.  ÓieVYanka 
po wXproTukowaniu powinna bXć oT raYu WranVporWowana na miejVce wbuTowaniaH w VpoVób YabeYpiecYonX 
prYeT Vegregacją i naTmiernXm wXVXcUaniem. ÓieVYanka TowieYiona Y wXWwórni powinna bXć ukłaTana prYX 
pomocX ukłaTarek lub równiarek. Grubość ukłaTania mieVYanki powinna Yapewniać uYXVkanie wXmaganej 
grubości warVWwX po YagęVYcYeniu. PrYX ukłaTaniu mieVYanki Ya pomocą równiarek koniecYne jeVW VWoVowanie 
prowaTnic. PrYeT YagęVYcYeniem warVWwa powinna bXć wXprofilowana To wXmaganXcU rYęTnXcUH VpaTków 
poTłużnXcU i poprYecYnXcU. NaWXcUmiaVW po wXprofilowaniu mieVYanki należX roYpocYąć jej YagęVYcYanieH kWóre 
należX konWXnuować To oViągnięcia wVkaźnika YagęVYcYenia nie mniejVYego oT 0H98 makVXmalnego YagęVYcYenia 
określonego weTług normalnej próbX ProcWora. RagęVYcYenie powinno bXć YakońcYone prYeT roYpocYęciem cYaVu 
wiąYania cemenWu. Specjalną uwagę należX poświęcić YagęVYcYeniu mieVYanki w VąVieTYWwie Vpoin robocYXcU 
poTłużnXcU i poprYecYnXcU oraY wVYelkicU urYąTYeń obcXcU. Raleca Vię abX PXkonawca organiYował roboWX 
w VpoVób unikającX poTłużnXcU Vpoin robocYXcU. 
 
5.8. Pielęgnacja wykonanej warVWwy 

 ParVWwa kruVYXwa YwiąYanego cemenWem powinna bXć naWXcUmiaVW po YagęVYcYeniu poTTana 
pielęgnacji weTług jeTnego Y naVWępującXcU VpoVobówJ 
a) Vkropieniem preparaWem pielęgnacXjnXmH poViaTającXm aprobaWę WecUnicYnąH 
b) prYXkrXciem na okreV 7 To 10 Tni nieprYepuVYcYalną folią Y WworYXwa VYWucYnegoH ułożoną na YakłaT co 
najmniej 30 cm i YabeYpiecYoną prYeT Yerwaniem prYeY wiaWrH 
c) prYXkrXciem maWami lub włókninami i VprXVkanie woTą prYeY okreV 7÷10 TniH 
T) prYXkrXciem warVWwą piaVku i uWrYXmanie jej w VWanie wilgoWnXm prYeY okreV 7÷10 TniH 
e) innXmi śroTkami YaakcepWowanXmi prYeY InżXniera. 
 Nie należX TopuVYcYać rucUu pojaYTów i maVYXn po warVWwie kruVYXwa YwiąYanej cemenWem w okreVie 
oT 7 To 10 Tni pielęgnacjiH a po WXm okreVie rucU WecUnologicYnX może oTbXwać Vię wXłącYnie Ya YgoTą InżXniera. 
5.9. RoboWy wykońcYeniowe 

 RoboWX wXkońcYenioweH YgoTne Y TokumenWacją projekWową i wVkaYaniami InżXniera ToWXcYą prac 
YwiąYanXcU Y ToVWoVowaniem wXkonanXcU robóW To iVWniejącXcU warunków WerenowXcUH Wakie jakJ 
– oTWworYenie prYeVYkóT cYaVowo uVunięWXcUH 
– uYupełnienie YniVYcYonXcU w cYaVie robóW iVWniejącXcU elemenWów TrogowXcU lub WerenowXcUH 
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− roboWX porYąTkujące oWocYenie Werenu robóWH 
− uVunięcie oYnakowania Trogi wprowaTYonego na okreV robóW. 
 
6. OONTROLA JAOOŚCI ROŁÓT 

6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 

 Ogólne YaVaTX konWroli jakości robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne". 

6.2. ŁaTania prYeT prYyVWąpieniem To robóW 

 PrYeT prYXVWąpieniem To robóW PXkonawca powinienJ 
− uYXVkać wXmagane TokumenWX TopuVYcYające wXrobX buTowlane To obroWu i powVYecUnego VWoVowania (np. 
VWwierTYenie o oYnakowaniu maWeriału Ynakiem CN lub Ynakiem buTowlanXm ŁH cerWXfikaW YgoTnościH Teklarację 
YgoTnościH aprobaWę WecUnicYnąH ew. baTania maWeriałów wXkonane prYeY ToVWawców iWp.)H  
− ew. wXkonać właVne baTania właściwości maWeriałów prYeYnacYonXcU To wXkonania robóWH określone prYeY 
InżXniera. 
 PVYXVWkie TokumenWX oraY wXniki baTań PXkonawca prYeTVWawia InżXnierowi To akcepWacji.  
 
6.3. ŁaTania w cYaVie robóW 

 CYęVWoWliwość oraY YakreV baTań i pomiarówH kWóre należX wXkonać w cYaVie robóW poTaje Wablica 5. 
 Øablica 5. CYęVWoWliwość oraY YakreV baTań i pomiarów w cYaVie robóW  
L.p. PXVYcYególnienie robóW CYęVWoWliwość baTań ParWości TopuVYcYalne 

1 LokaliYacja i YgoTność granic Werenu 
robóW Y TokumenWacją projekWową 1 raY Pg punkWu 5 i TokumenWacji 

projekWowej 
2 RoboWX prYXgoWowawcYe Ocena ciągła Pg punkWu 5.3 

3 Płaściwości kruVYXwa Mla każTej parWii kruVYXwa i prYX 
każTej Y mianie kruVYXwa Øablica 1 

4 Właściwości woTX Mla każTego wąWpliwego źróTła PN-NN 1008 
5 Właściwości cemenWu Mla każTej parWii PN-NN 197-1 
6 UYiarnienie mieVYanki 2 raYX TYiennie RXV. 1-5 

7 PilgoWność mieVYanki J.w. PilgoWność opWXmalna Y 
Wolerancją +10Ę H -20Ę 

8 Grubość warVWwX poTbuTowX J.w. Øolerancja ± 1 cm 
9 RagęVYcYenie warVWwX mieVYanki J.w. 0H98 ProcWora 

10 OYnacYenie wXWrYXmałości na ściVkanie 3 próbki TYiennie PN-NN 13286-41 
11 OYnacYenie mroYooTporności Na Ylecenie InżXniera Pg punkWu 5.4 
12 PXkonanie robóW wXkońcYeniowXcU Ocena ciągła Pg punkWu 5.9 

 
6.4. Pymagania ToWycYące cecU geomeWrycYnycU 

 CYęVWoWliwość oraY YakreV baTań i pomiarów ToWXcYącXcU cecU geomeWrXcYnXcU poTaje Wablica 6. 
 Øablica 6. CYęVWoWliwość oraY YakreV baTań i pomiarów poTbuTowX 

L.p. PXVYcYególnienie baTań i pomiarów Óinimalna cYęVWoWliwość 
baTań i pomiarów MopuVYcYalne oTcUXłki 

1 SYerokość 10 raYX na 1 km +10 cmH -5 cm; różnice oT 
VYerokości projekWowanej 

2 Równość poTłużna P oVi i na krawęTYiacU co 25 m 

15 mm (wXmaga VięH abX 
95Ę wXników nie 

prYekracYało warWości 
TopuVYcYalnej) 

3 Równość poprYecYna P oVi i na krawęTYiacU co 25 m 

15 mm (wXmaga VięH abX 
95Ę wXników nie 

prYekracYało warWości 
TopuVYcYalnej) 

4 SpaTki poprYecYne 10 raYX na 1 km 
±0H5Ę TopuVYcYana 

Wolerancja oT TokumenWacji 
projekWowej 

5 RYęTne wXVokościowe P oVi i na krawęTYiacU co 20 m - 2 cm; +0 cm (wXmaga VięH 



Specyfikacje Techniczne Pykonania i OTbioru RobóW BuTowlanych 
 

112  

abX 95Ę YmierYonXcU 
rYęTnXcU nie prYekracYało 
TopuVYcYalnXcU oTcUXleń) 

6 UkVYWałWowanie oVi w planie Co 100 m PrYeVunięcie oT oVi 
projekWowanej ±5 cm 

7 Grubość poTbuTowX  P 3 punkWacUH lecY nie rYaTYiej 
niż raY na 2000 m2 ± 1 cm 

 

7. OŁÓIAR ROŁÓT 

7.1. Ogólne YaVaTy obmiaru robóW 

 Ogólne YaVaTX obmiaru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne". 

7.2. JeTnoVWka obmiarową 

 JeTnoVWką obmiarową jeVWJ 
- 1 m2 (meWr kwaTraWowX) – poTbuTowX Y mieVYanki YwiąYanej o grubości poTanej w TokumenWacji projekWowej. 
 
8. OMŁIÓR ROŁÓT 

8.1. Ogólne YaVaTy oTbioru robóW 

 Ogólne YaVaTX oTbioru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne". 
 RoboWX uYnaje Vię Ya YgoTne Y TokumenWacją projekWowąH SØPiORŁ i wXmaganiami InżXnieraH jeżeli 
wVYXVWkie pomiarX i baTania Y YacUowaniem Wolerancji wg pkW 6 TałX wXniki poYXWXwne. 
 
9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne uVWalenia ToWycYące poTVWawy płaWności 

 Ogólne uVWalenia ToWXcYące poTVWawX płaWności poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne". 
 
9.3. Cena jeTnoVWki obmiarowej 

 Cena wXkonania 1 m2 (meWr kwaTraWowX) poTbuTowX obejmujeJ  
− prace pomiarowe i roboWX prYXgoWowawcYeH 
− oYnakowanie robóWH 
− ToVWarcYenie maWeriałów i VprYęWuH 
− wXproTukowanie (lub Yakup) mieVYanki i jej WranVporW na miejVce wbuTowaniaH 
− ToVWarcYenieH uVWawienieH roYebranie i oTwieYienie prowaTnic oraY innXcU maWeriałów i urYąTYeń 
pomocnicYXcUH  
− roYłożenie i YagęVYcYenie mieVYankiH 
− ew. nacięcie VYcYelin i wXkonanie WecUnologii prYeciwVpękaniowXcUH 
− pielęgnacja wXkonanej warVWwXH 
− prYeprowaTYenie wXmaganXcU pomiarów i baTańH 
− uporYąTkowanie Werenu robóW i jego oWocYeniaH 
− roboWX wXkońcYenioweH 
− oTwieYienie VprYęWu. 
 
10. PRRNPISY RPIĄRANN 

10.1. Normy 

1.  PN-NN 197-1  CemenW  –  CYęść 1J  SkłaTH  wXmagania  i  krXWeria  YgoTności  ToWXcYące  cemenWów powVYecUnego 
użXWkuH 
2. PN-NN 933-1 ŁaTania geomeWrXcYnXcU właściwości kruVYXw – OYnacYanie VkłaTu Yiarnowego– ÓeWoTa 
prYeViewaniaH 
3. PN-NN 933-3 ŁaTania geomeWrXcYnXcU właściwości kruVYXw – OYnacYanie kVYWałWu Yiarn Ya pomocą wVkaźnika 
płaVkościH 
4. PN-NN 933-4 ŁaTania geomeWrXcYnXcU właściwości kruVYXw – OYnacYanie kVYWałWu Yiarn – PVkaźnik kVYWałWuH 
5. PN-NN 933-5 ŁaTania geomeWrXcYnXcU właściwości kruVYXw – OYnacYanie procenWowej YawarWości Yiarn 
o powierYcUniacU powVWałXcU w wXniku prYekruVYenia lub łamania kruVYXw grubXcUH 
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6. PN-NN 934-2 MomieVYki To beWonuH YaprawX i YacYXnu – MomieVYki To beWonu – Mefinicje i wXmaganiaH 
7. PN-NN 1008 PoTa Yarobowa To beWonu – SpecXfikacja pobierania próbekH baTanie i ocena prYXTaWności woTX 
Yarobowej To beWonuH w WXm woTX oTYXVkanej Y proceVów proTukcji beWonuH 
8. PN-NN 1097-1 ŁaTania mecUanicYnXcU i fiYXcYnXcU właściwości kruVYXw – OYnacYanie oTporności na ścieranie 
(mikro-Meval)H 
9. PN-NN 1097-2 ŁaTania mecUanicYnXcU i fiYXcYnXcU właściwości kruVYXw – ÓeWoTX oYnacYania oTporności na 
roYTrabnianieH 
10. PN-NN 1097-6 ŁaTania mecUanicYnXcU i fiYXcYnXcU właściwości kruVYXw – CYęść 6J OYnacYanie gęVWości Yiarn 
i naViąkliwościH 
11. PN-NN 1367-1 ŁaTania właściwości cieplnXcU i oTporności kruVYXw na TYiałanie cYXnników aWmoVferXcYnXcU – 
CYęść 1J OYnacYanie mroYooTpornościH 
12. PN-NN 1367-3 ŁaTania właściwości cieplnXcU i oTporności kruVYXw na TYiałanie cYXnników aWmoVferXcYnXcU – 
CYęść 3J ŁaTanie baYalWowej YgorYeli VłonecYnej meWoTą goWowaniaH 
13. PN-NN 1744-1 ŁaTania cUemicYnXcU właściwości kruVYXw – AnaliYa cUemicYnaH 
14. PN-NN 1744-3 ŁaTania cUemicYnXcU właściwości kruVYXw – CYęść 3J PrYXgoWowanie wXciągów prYeY 
wXmXwanie kruVYXwH 
15. PN-NN 13242 OruVYXwa To nieYwiąYanXcU i YwiąYanXcU UXTraulicYnie maWeriałów VWoVowanXcU w obiekWacU 
buTowlanXcU i buTownicWwie TrogowXmH 
16. PN-NN 13286-2 ÓieVYanki nieYwiąYane i YwiąYane Vpoiwem UXTraulicYnXm – CYęść 2J ÓeWoTX określania 
gęVWości i YawarWości woTX – RagęVYcYanie meWoTą ProcWoraH 
17. PN-NN 13286-41 ÓieVYanki nieYwiąYane i YwiąYane Vpoiwem UXTraulicYnXm – CYęść 41J ÓeWoTa oYnacYania 
wXWrYXmałości na ściVkanie mieVYanek YwiąYanXcU Vpoiwem UXTraulicYnXmH 
18. PN-NN 13286-50 ÓieVYanki nieYwiąYane i YwiąYane Vpoiwem UXTraulicYnXm – CYęść 50J ÓeWoTa VporYąTYania 
próbek YwiąYanXcU UXTraulicYnie Ya pomocą aparaWu ProcWora lub YagęVYcYania na VWole wibracXjnXmH 
19. PN-NN 14227-1 ÓieVYanki YwiąYane Vpoiwem UXTraulicYnXm – PXmagania – CYęść 1J ÓieVYanki YwiąYane 
cemenWemH 
20. PN-NN 14227-10 ÓieVYanki YwiąYane Vpoiwem UXTraulicYnXm – SpecXfikacja – CYęść 10J GrunWX VWabiliYowane 
cemenWemH 
 
10.2. Inne TokumenWy 

21. ÓieVYanki YwiąYane Vpoiwem UXTraulicYnXm To Tróg krajowXcU – PØ-5 2010 PXmagania WecUnicYne 
(Yalecone To VWoVowania w VpecXfikacji WecUnicYnej na roboWX buTowlane na TrogacU krajowXcU wg YarYąTYenia 
nr 102 GMMOiA Y Tnia 19.11.2010 r.)H 
22. RoYporYąTYenie ÓiniVWra ØranVporWu i GoVpoTarki ÓorVkiej Y Tnia 2 marca 1999 r. w Vprawie warunków 
WecUnicYnXcUH jakim powinnX oTpowiaTać Trogi publicYne i icU uVXWuowanie (MY.U. nr 43H poY. 430)H  
23. OaWalog WXpowXcU konVWrukcji nawierYcUni poTaWnXcU i półVYWXwnXcU. Generalna MXrekcja Mróg PublicYnXcU – 
InVWXWuW ŁaTawcYX Mróg i ÓoVWówH ParVYawa 1997. 
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STPiORŁ M-05.03.05b NAPINRRCHNIA R ŁNTONU ASFALTOPNGO – PARSTPA PIĄŻĄCA 

1. PSTĘP 

1.1. PrYeTmioW STPiORŁ 

 PrYeTmioWem niniejVYej SpecXfikacji ØecUnicYnej PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU (SØPiORŁ) Vą 
wXmagania ToWXcYące wXkonania i oTbioru robóW YwiąYanXcU Y wXkonaniem warVWwX wiążącej Y beWonu 
aVfalWowego w ramacU YaTania pn. „Rozbiórka moVWu i buTowa przepuVWu w ciągu ulicy BorowiańVkiej 
w RębowicacU”. 
 
1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

 NiniejVYa VpecXfikacja WecUnicYna (SØPiORŁ) VWanowi TokumenW konWrakWowX prYX realiYacji robóW 
wXmienionXcU w pkW 1.1. 
 
1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

 UVWalenia YawarWe w niniejVYej VpecXfikacji ToWXcYą YaVaT prowaTYenia robóW YwiąYanXcU Y wXkonaniem i 
oTbiorem warVWwX wiążącej Y beWonu aVfalWowego wg PN-NN 13108-1 [46] i  PØ-2 NawierYcUnie aVfalWowe 2010 
[64] Y mieVYanki mineralno-aVfalWowej ToVWarcYonej oT proTucenWa. P prYXpaTku proTukcji mieVYanki mineralno-
aVfalWowej prYeY PXkonawcę Tla poWrYeb buTowXH PXkonawca YobowiąYanX jeVW prowaTYić RakłaTową konWrolę 
proTukcji (ROP) YgoTnie Y PØ-2 [64] punkW 8.4.1.5. 
 ParVWwę wiążącą Y beWonu aVfalWowego można wXkonXwać Tla Tróg kaWegorii rucUu oT OR1 To OR6 
(określenie kaWegorii rucUu poTano w punkcie 1.4.7). SWoVowane mieVYanki  beWonu aVfalWowego o wXmiarYe M 
poTano w WablicX 1. 
 RakreV robóW obejmujeJ 
- wXkonanie warVWwX wiążącej nawierYcUni Trogi gminnej gr. 6 cm Y beWonu aVfalWowego AC16P Tla kaWegorii OR4 
na TojaYTacU To obiekWu. 
Øablica 1. SWoVowane mieVYanki  

OaWegoria  
rucUu 

ÓieVYanki  o wXmiarYe M1)H  mm 

OR 1-2 AC16P 
1) PoTYiał Ye wYglęTu na wXmiar najwiękVYego kruVYXwa w mieVYance. 
 
1.4. Określenia poTVWawowe 

1.4.1. NawierYcUnia – konVWrukcja VkłaTająca Vię Y jeTnej lub kilku warVWw VłużącXcU To prYejmowania 
i roYkłaTania obciążeń oT rucUu pojaYTów na poTłożeH 
1.4.2. PoTbuTowa – głównX elemenW konVWrukcXjnX nawierYcUniH kWórX może bXć ułożonX w jeTnej lub kilku 
warVWwacU. 
1.4.3. ÓieVYanka mineralno-aVfalWowa – mieVYanka kruVYXw i lepiVYcYa aVfalWowegoH 
1.4.4. PXmiar mieVYanki mineralno-aVfalWowej – określenie mieVYanki mineralno-aVfalWowej Ye wYglęTu na 
najwiękVYX wXmiar kruVYXwa MH np. wXmiar 16H 22 lub 32H 
1.4.5. ŁeWon aVfalWowX – mieVYanka mineralno-aVfalWowaH w kWórej kruVYXwo o uYiarnieniu ciągłXm lub nieciągłXm 
WworYX VWrukWurę wYajemnie klinującą VięH 
1.4.6. UYiarnienie – VkłaT YiarnowX kruVYXwaH wXrażonX w procenWacU maVX Yiaren prYecUoTYącXcU prYeY 
określonX YeVWaw ViWH 
1.4.7. OaWegoria rucUu – obciążenie Trogi rucUem VamocUoTowXmH wXrażone w oViacU oblicYeniowXcU (100 kN) 
wg „OaWalogu WXpowXcU konVWrukcji nawierYcUni poTaWnXcU i półVYWXwnXcU” GMMP-IŁMiÓ [67]H 
1.4.8. PXmiar kruVYXwa – wielkość Yiaren kruVYXwaH określona prYeY TolnX (T) i górnX (M) wXmiar ViWaH 
1.4.9. OruVYXwo grube – kruVYXwo Y Yiaren o wXmiarYeJ M ≤ 45 mm oraY T L 2 mmH 
1.4.10. OruVYXwo Trobne – kruVYXwo Y Yiaren o wXmiarYeJ M ≤ 2 mmH kWórego więkVYa cYęść poYoVWaje na Vicie 
0H063 mmH 
1.4.11. PXł – kruVYXwo Y Yiaren prYecUoTYącXcU prYeY ViWo 0H063 mmH 
1.4.12. PXpełniacY – kruVYXwoH kWórego więkVYa cYęść prYecUoTYi prYeY ViWo 0H063 mm. (PXpełniacY mieVYanX – 
kruVYXwoH kWóre VkłaTa Vię Y wXpełniacYa pocUoTYenia mineralnego i woToroWlenku wapnia. PXpełniacY ToTanX – 
wXpełniacY pocUoTYenia mineralnegoH wXproTukowanX oTTYielnie)H 
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1.4.13. OaWionowa emulVja aVfalWowa – emulVjaH w kWórej emulgaWor naTaje ToTaWnie łaTunki cYąVWkom 
YTXVpergowanego aVfalWuH 
1.4.14. PoYoVWałe określenia poTVWawowe Vą YgoTne Y obowiąYującXmiH oTpowieTnimi polVkimi normami 
i Y Tefinicjami poTanXmi w SØPiORŁ M-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 1.4. 
1.4.15. SXmbole i VkróWX ToTaWkowe 
ACP    – beWon aVfalWowX To warVWwX poTbuTowXH 
PÓŁ    – polimeroaVfalWH 
M          – górnX wXmiar ViWa (prYX określaniu wielkości Yiaren kruVYXwa)H 
T          – TolnX wXmiar ViWa (prYX określaniu wielkości Yiaren kruVYXwa)H 
C          – kaWionowa emulVja aVfalWowaH 
NPM    – właściwość użXWkowa nie określana (ang. No Performance MeWermineT; 

proTucenW może jej nie określać)H 
ØŁR     – To YaTeklarowania (ang. Øo Łe ReporWeT; proTucenW może ToVWarcYXć 

oTpowieTnie informacjeH jeTnak nie jeVW To Wego YobowiąYanX)H 
IRI       – (InWernaWional RougUneVV InTex) mięTYXnaroTowX wVkaźnik równościH 
ÓOP   – miejVce obVługi poTróżnXcU. 

 
1.5. Ogólne wymagania ToWycYące robóW 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne”  pkW 1.5. 

2. ÓATNRIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania ToWycYące maWeriałów 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące maWeriałówH icU poYXVkiwania i VkłaTowaniaH poTano w SØPiORŁ MÓ-
00.00.00 „PXmagania ogólne”  pkW 2. 

2.2. LepiVYcYa aVfalWowe 

 NależX  VWoVować aVfalWX  Trogowe  wg  PN-NN  12591  [26].  RoTYaje  VWoVowanXcU  lepiVYcY  aVfalWowXcU  
poTano w WablicX 2. OprócY lepiVYcYX wXmienionXcU w WablicX 2 można VWoVować inne lepiVYcYa nienormowe 
weTług aprobaW WecUnicYnXcU. 

Øablica 2. Ralecane  lepiVYcYa aVfalWowego To warVWwX wiążącej Y beWonu aVfalWowego 

OaWegoria ÓieVYanka GaWunek lepiVYcYa    
rucUu ACP aVfalW TrogowX 
OR 1-2  AC16P 50I70 

 
AVfalWX Trogowe powinnX Vpełniać wXmagania poTane w WablicX 3.  

Øablica 3. PXmagania wobec aVfalWów TrogowXcU wg PN-NN 12591 [26] 

Lp. Właściwości ÓeWoTa RoTYaj aVfalWu 
  baTania 50I70 

WŁAŚCIPOŚCI   OŁLIGAØORQJNN 
1 PeneWracja w 25°C 0H1 mm PN-NN 1426 [21] 50-70 
2 ØemperaWura mięknienia °C PN-NN 1427 [22] 46-54 
3 ØemperaWura YapłonuH  

nie mniej niż 
°C PN-NN 22592 [62] 230 

4 RawarWość VkłaTników 
roYpuVYcYalnXcUH  
nie mniej niż 

Ę mIm PN-NN 12592 [28] 99 

5 Rmiana maVX po VWarYeniu 
(ubXWek lub prYXroVW)H  
nie więcej niż 

Ę mIm PN-NN 12607-1 [31] 0H5 

6 PoYoVWała peneWracja po 
VWarYeniuH nie mniej niż 

Ę PN-NN 1426 [21] 50 

7 ØemperaWura mięknienia 
po VWarYeniuH nie mniej niż 

°C PN-NN 1427 [22] 48 

WŁAŚCIPOŚCI   SPNCJALNN   ORAJOPN 
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8 RawarWość parafinXH  
nie więcej niż 

Ę PN-NN 12606-1 [30] 2H2 

9 PYroVW Wemp. mięknienia 
po VWarYeniuH nie więcej niż 

°C PN-NN 1427 [22] 9 

10 ØemperaWura łamliwości 
FraaVVaH nie więcej niż 

°C PN-NN 12593 [29] -8 

 
 SkłaTowanie aVfalWu Trogowego powinno Vię oTbXwać w YbiornikacUH wXklucYającXcU YaniecYXVYcYenie 
aVfalWu i wXpoVażonXcU w VXVWem grYewcYX pośreTni (beY konWakWu aVfalWu Y prYewoTami grYewcYXmi). Rbiornik 
robocYX oWacYarki powinien bXć iYolowanX WermicYnieH poViaTać auWomaWXcYnX VXVWem grYewcYX Y Wolerancją ± 5°C 
oraY ukłaT cXrkulacji aVfalWu. 
 
2.3. OruVYywo  

 Mo warVWwX wiążącej Y beWonu aVfalWowego należX VWoVować kruVYXwo weTług PN-NN 13043 [43] i PØ-1 
OruVYXwa 2010 [63]H obejmujące kruVYXwo grube H kruVYXwo Trobne  i wXpełniacY. OruVYXwa powinnX Vpełniać 
wXmagania poTane w PØ-1 OruVYXwa 2010 Wablica 4H 5H 6H 6aH 7. 
 Mo wXkonania mieVYanki mineralno-aVfalWowej należX VWoVować kruVYXwa Ye Vkał magmowXcUH 
meWamorficYnXcU lub oVaTowXcU. 
 SkłaTowanie kruVYXwa powinno Vię oTbXwać w warunkacU YabeYpiecYającXcU je prYeT 
YaniecYXVYcYeniem i YmieVYaniem Y kruVYXwem o innXm wXmiarYe lub pocUoTYeniu. PoTłoże VkłaTowiVka muVi 
bXć równeH uWwarTYone i oTwoTnione. SkłaTowanie wXpełniacYa powinno Vię oTbXwać w ViloVacU wXpoVażonXcU 
w urYąTYenia To aeracji. 
 
2.4. ŚroTek aTUeYyjny 

 P celu poprawX powinowacWwa fiYXkocUemicYnego lepiVYcYa aVfalWowego i kruVYXwaH gwaranWującego 
oTpowieTnią prYXcYepność (aTUeYję) lepiVYcYa To kruVYXwa i oTporność mieVYanki mineralno-aVfalWowej na 
TYiałanie woTXH można YaVWoVować śroTek aTUeYXjnXH Wak abX Tla konkreWnej parX kruVYXwo-lepiVYcYe warWość 
prYXcYepności określona weTług PN-NN 12697-11 [33]H meWoTa C wXnoViła co najmniej 80Ę. 
 ŚroTek aTUeYXjnX powinien oTpowiaTać wXmaganiom określonXm prYeY proTucenWa. 
 SkłaTowanie śroTka aTUeYXjnego jeVW ToYwolone WXlko w orXginalnXcU opakowaniacUH w warunkacU 
określonXcU prYeY proTucenWa. 
 
2.5. ÓaWeriały To uVYcYelnienia połącYeń i krawęTYi 

 Mo uVYcYelnienia połącYeń WecUnologicYnXcU (Wj. YłącYX poTłużnXcU i poprYecYnXcU Y Wego Vamego 
maWeriału wXkonXwanego w różnXm cYaVie oraY Vpoin VWanowiącXcU połącYenia różnXcU maWeriałów lub 
połącYenie warVWwX aVfalWowej Y urYąTYeniami obcXmi w nawierYcUni lub ją ogranicYającXmiH należX VWoVowaćJ 
a) maWeriałX WermoplaVWXcYneH jak WaśmX aVfalWoweH paVWX iWp. weTług norm lub aprobaW WecUnicYnXcUH 
b) emulVję aVfalWową weTług PN-NN 13808 [57] lub inne lepiVYcYa weTług norm lub aprobaW WecUnicYnXcU   

Grubość maWeriału WermoplaVWXcYnego To VpoinX powinna wXnoVićJ 
– nie mniej niż 10 mm prYX grubości warVWwX WecUnologicYnej To 2H5 cmH 
– nie mniej niż 15 mm prYX grubości warVWwX WecUnologicYnej więkVYej niż 2H5 cm. 

SkłaTowanie maWeriałów WermoplaVWXcYnXcU jeVW ToYwolone WXlko w orXginalnXcU opakowaniacU 
proTucenWaH w warunkacU określonXcU w aprobacie WecUnicYnej. 

Mo uVYcYelnienia krawęTYi należX VWoVować aVfalW  TrogowX wg PN-NN 12591 [26]H  aVfalW  moTXfikowanX 
polimerami wg PN-NN 14023 [58] „meWoTa na gorąco”. MopuVYcYa Vię inne roTYaje lepiVYcYa wg norm lub aprobaW 
WecUnicYnXcU. 

 
2.6. ÓaWeriały To YłącYenia warVWw konVWrukcji 

 Mo YłącYania warVWw konVWrukcji nawierYcUni  należX VWoVować  kaWionowe emulVje aVfalWowe lub 
kaWionowe emulVje moTXfikowane polimerami weTług PN-NN 13808 [57] i PØ-3 NmulVje aVfalWowe 2009 [65] 
punkW 5.1 Wablica 2 i Wablica 3. 
 NmulVję aVfalWową można VkłaTować w opakowaniacU WranVporWowXcU lub w VWacjonarnXcU YbiornikacU 
pionowXcU Y nalewaniem oT Tna. Nie należX nalewać emulVji To opakowań i Ybiorników YaniecYXVYcYonXcU 
maWeriałami mineralnXmi.  
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3. SPRRĘT 

3.1. Ogólne wymagania ToWycYące VprYęWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące VprYęWu poTano w SØPiORŁ  MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne”  pkW 3. 

3.2. SprYęW VWoVowany To wykonania robóW 

 PrYX wXkonXwaniu robóW PXkonawca w Yależności oT poWrYebH powinien wXkaYać Vię możliwością 
korYXVWania Ye VprYęWu ToVWoVowanego To prYXjęWej meWoTX robóWH jakJ 
– wXWwórnia (oWacYarka) o mieVYaniu cXklicYnXm lub ciągłXmH Y auWomaWXcYnXm kompuWerowXm VWerowaniem 

proTukcjiH To wXWwarYania mieVYanek mineralno-aVfalWowXcUH  
– ukłaTarka gąVienicowaH Y elekWronicYnXm VWerowaniem równości ukłaTanej warVWwXH 
– VkrapiarkaH 
– walce VWalowe głaTkieH  
– walce ogumioneH 
– VYcYoWki mecUanicYne iIlub inne urYąTYenia cYXVYcYąceH 
– VamocUoTX VamowXłaTowcYe Y prYXkrXciem breYenWowXm lub WermoVamiH 
– VprYęW TrobnX. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania ToWycYące WranVporWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące WranVporWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne”  pkW 4. 
 
4.2. TranVporW maWeriałów  

 AVfalW należX prYewoYić w cXVWernacU kolejowXcU lub VamocUoTacU iYolowanXcU i YaopaWrYonXcU 
w urYąTYenia umożliwiające pośreTnie ogrYewanie oraY w YaworX VpuVWowe. 

OruVYXwa można prYewoYić TowolnXmi śroTkami WranVporWuH w warunkacU YabeYpiecYającXcU je prYeT 
YaniecYXVYcYeniemH YmieVYaniem Y innXmi maWeriałami i naTmiernXm Yawilgoceniem. 

PXpełniacY należX prYewoYić w VpoVób cUroniącX go prYeT YawilgoceniemH YbrXleniem 
i YaniecYXVYcYeniem. PXpełniacY luYem powinien bXć prYewożonX w oTpowieTnicU cXVWernacU prYXVWoVowanXcU 
To prYewoYu maWeriałów VXpkicUH umożliwiającXcU roYłaTunek pneumaWXcYnX. 

NmulVja aVfalWowa może bXć WranVporWowana w YamknięWXcU cXVWernacUH auWocXVWernacUH becYkacU 
i innXcU opakowaniacU poT warunkiemH że nie będą koroTowałX poT wpłXwem emulVji i nie będą powoTowałX jej 
roYpaTu. CXVWernX powinnX bXć wXpoVażone w prYegroTX. Nie należX użXwać To WranVporWu opakowań Y meWali 
lekkicU (może YacUoTYić wXTYielanie woToru i groźba wXbucUu prYX emulVjacU o pH ≤ 4). 

ÓieVYankę mineralno-aVfalWową należX  TowoYić na buTowę pojaYTami VamowXłaTowcYXmi w Yależności 
oT poVWępu robóW. PoTcYaV WranVporWu i poVWoju prYeT wbuTowaniem mieVYanka powinna bXć YabeYpiecYona 
prYeT oVWXgnięciem i TopłXwem powieWrYa (prYeY prYXkrXcieH pojemniki WermoiYolacXjne lub ogrYewane iWp.). 
Parunki i cYaV WranVporWu mieVYanki oT proTukcji To wbuTowaniaH powinna Yapewniać uWrYXmanie WemperaWurX 
w wXmaganXm prYeTYiale. PowierYcUnie pojemników użXwanXcU To WranVporWu mieVYanki powinnX bXć cYXVWeH a 
To Ywilżania WXcU powierYcUni można użXwać WXlko śroTki anWXaTUeYXjne niewpłXwające VYkoTliwie na mieVYankę. 

 
5. PYOONANIN ROŁÓT 

5.1. Ogólne YaVaTy wykonania robóW 

 Ogólne YaVaTX wXkonania robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne”  pkW 5. 

5.2. ProjekWowanie mieVYanki mineralno-aVfalWowej 

 PrYeT prYXVWąpieniem To robóW PXkonawca ToVWarcYX InżXnierowi To akcepWacji projekW VkłaTu mieVYanki 
mineralno-aVfalWowej AC16P. 
 UYiarnienie mieVYanki mineralnej oraY minimalna YawarWość lepiVYcYa poTane Vą w WablicX 4. 
 PXmagane właściwości mieVYanki mineralno-aVfalWowej poTane Vą w WablicX 5.  

 

 

Øablica 4. UYiarnienie mieVYanki mineralnej oraY YawarWość lepiVYcYa To beWonu aVfalWowego To warVWwX wiążącej 
Tla rucUu OR1-2 [64] 
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 PrYeViewH   [Ę (mIm)] 
Właściwość AC16P 

OR1-OR2 
PXmiar ViWa #H [mm] oT To 

31H5 - - 
22H4 - - 
16 100 - 

11H2 90 100 
8 60 85 
2 30 55 

0H125 6 24 
0H063 3H0 8H0 

RawarWość lepiVYcYaH 
minimum*) 

Łmin 4H8 

*) Óinimalna YawarWość lepiVYcYa jeVW określona prYX 
Yałożonej gęVWości mieVYanki mineralnej 2H650 ÓgIm3. 
Jeżeli VWoVowana mieVYanka mineralna ma inną 
gęVWość (ρT)H Wo To wXYnacYenia minimalnej YawarWości 
lepiVYcYa poTaną warWość należX pomnożyć prYeY 

wVpółcYXnnik a  weTług równaniaJ  

d

6R0,2

r
a =  

Øablica 5. PXmagane właściwości mieVYanki mineralno-aVfalWowej To warVWwX poTbuTowXH Tla rucUu  OR1-2 
[64] 

Właściwość 

Parunki 
YagęVYcYania 

wg PN-NN  
13108-20 [48] 

ÓeWoTa i warunki 
baTania AC16P 

RawarWość 
wolnXcU 
prYeVWrYeni 

C.1.2HubijanieH 
2×75 uTerYeń 

PN-NN 12697-8H  
p. 4 

Vmin  3H0 
Vmax  6H0 

Polne 
prYeVWrYenie 
wXpełnione 
lepiVYcYem 

C.1.2 ubijanieH  
2x50 
uTeYrYeń 

PN-NN 12697-8H pkW. 5 VFBmin  60 
VFBmax  80 

RawarWość 
wolnXcU 
prYeVWrYeni w 
mieVYance 
mineralnej 

C.1.2 ubijanieH  
2x50 
uTeYrYeń 

PN-NN 12697-8H pkW. 5 VMAmin 140 

Prażliwość na 
TYiałanie woTX 

C.1.1HubijanieH 
2×35 uTerYeń 

PN-NN 12697-12H 
prYecUowXwanie w 40°C 

Y jeTnXm cXklem 
YamrażaniaH a) 

baTanie w 25°C 

ITSR80 

a) UjeTnoliconą proceTurę baTania oTporności na TYiałanie woTX Y jeTnXm cXklem Yamrażania poTano w YałącYniku 1 (PØ2010). 

5.3. PyWwarYanie mieVYanki mineralno-aVfalWowej 

 ÓieVYankę mineralno-aVfalWową należX wXWwarYać na gorąco w oWacYarce (YeVpole maVYXn i urYąTYeń 
ToYowaniaH poTgrYewania i mieVYania VkłaTników oraY prYecUowXwania goWowej mieVYanki). 
 MoYowanie VkłaTników mieVYanki mineralno-aVfalWowej w oWacYarkacUH w WXm Wakże wVWępneH powinno 
bXć YauWomaWXYowane i YgoTne Y recepWą robocYąH a urYąTYenia To ToYowania VkłaTników oraY pomiaru 
WemperaWurX powinnX bXć okreVowo VprawTYane. OruVYXwo o różnXm uYiarnieniu lub pocUoTYeniu należX 
ToTawać oTmierYone oTTYielnie. 
 LepiVYcYe aVfalWowe należX prYecUowXwać w Ybiorniku Y pośreTnim VXVWemem ogrYewaniaH Y ukłaTem 
WermoVWaWowania YapewniającXm uWrYXmanie żąTanej WemperaWurX Y TokłaTnością ± 5°C. ØemperaWura lepiVYcYa 
aVfalWowego w Ybiorniku magaYXnowXm (robocYXm) nie może prYekracYać 180°C Tla aVfalWu Trogowego.  
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 OruVYXwo (ewenWualnie Y wXpełniacYem) powinno bXć wXVuVYone i poTgrYane WakH abX mieVYanka 
mineralna uYXVkała WemperaWurę właściwą To oWocYenia lepiVYcYem aVfalWowXm. ØemperaWura mieVYanki 
mineralnej nie powinna bXć wXżVYa o więcej niż 30°C oT najwXżVYej WemperaWurX mieVYanki mineralno-aVfalWowej 
poTanej w WablicX 6. P Wej WablicX najniżVYa WemperaWura ToWXcYX mieVYanki mineralno-aVfalWowej ToVWarcYonej na 
miejVce wbuTowaniaH a najwXżVYa WemperaWura ToWXcYX mieVYanki mineralno-aVfalWowej beYpośreTnio po 
wXWworYeniu w wXWwórni. 

Øablica 6. NajwXżVYa i najniżVYa WemperaWura mieVYanki AC [64] 

LepiVYcYe aVfalWowe ØemperaWura mieVYanki [°C] 

AVfalW 50I70 oT 140 To 180 
 
 SpoVób i cYaV mieVYania VkłaTników mieVYanki mineralno-aVfalWowej powinnX Yapewnić równomierne 
oWocYenie kruVYXwa lepiVYcYem aVfalWowXm. 
 MopuVYcYa Vię ToVWawX mieVYanek mineralno-aVfalWowXcU Y kilku wXWwórniH poT warunkiem 
VkoorTXnowania mięTYX Vobą TeklarowanXcU prYXTaWności mieVYanek (m.in.J WXpH roTYaj VkłaTnikówH właściwości 
objęWościowe) Y YacUowaniem TopuVYcYalnXcU różnic icU VkłaTuJ 
- YawarWość lepiVYcYaJ 0H3Ę (mIm)H 
- YawarWość kruVYXwa TrobnegoJ 3H0Ę (mIm)H 
- YawarWość wXpełniacYaJ 1H0Ę (mIm). 
 
5.4. PrYygoWowanie poTłoża 

 PoTłoże (poTbuTowa Y beWonu aVfalWowego) poT warVWwę wiążącą Y beWonu aVfalWowego powinno bXć na 
całej powierYcUniJ 
– uVWabiliYowane i nośneH 
– cYXVWeH beY YaniecYXVYcYenia lub poYoVWałości luźnego kruVYXwaH 
– wXprofilowaneH równe i beY koleinH 
– VucUe 

ÓakVXmalne nierówności poTłoża poT warVWwę poTbuTowXH nie powinnX prYekracYać 10 mm. 
Jeżeli nierówności  Vą więkVYe niż TopuVYcYalneH Wo należX wXrównać poTłoże. 

 RYęTne wXVokościowe poTłoża oraY urYąTYeń uVXWuowanXcU w nawierYcUni lub ją ogranicYającXcU 
powinnX bXć YgoTne Y TokumenWacją projekWową. R poTłoża powinien bXć YapewnionX oTpłXw woTX. 
 PXkonane w poTłożu łaWX Y maWeriału o mniejVYej VYWXwności (np. łaWX Y aVfalWu lanego w beWonie 
aVfalWowXm) należX uVunąćH a powVWałe w Wen VpoVób ubXWki wXpełnić maWeriałem o właściwościacU YbliżonXcU To 
maWeriału poTVWawowego (np. wXpełnić beWonem aVfalWowXm). 
 P celu polepVYenia połącYenia mięTYX warVWwami WecUnologicYnXmi nawierYcUni powierYcUnia poTłoża 
powinna bXć w ocenie wiYualnej cUropowaWa. 
 SYerokie VYcYelinX w poTłożu należX wXpełnić oTpowieTnim maWeriałemH np. Yalewami TrogowXmi 
weTług PN-NN 14188-1 [60] lub PN-NN 14188-2 [60] albo innXmi maWeriałami weTług norm lub aprobaW 
WecUnicYnXcU. 
 
5.5. Próba WecUnologicYna 

 PXkonawca prYeT prYXVWąpieniem To proTukcji mieVYanki jeVW YobowiąYanX To prYeprowaTYenia 
w obecności InżXniera próbX WecUnologicYnejH kWóra ma na celu VprawTYenie YgoTności właściwości 
wXproTukowanej mieVYanki Y recepWą. P WXm celu należX Yaprogramować oWacYarkę YgoTnie Y recepWą robocYą 
i w cXklu auWomaWXcYnXm proTukować mieVYankę. Mo baTań należX pobrać mieVYankę wXproTukowaną po 
uVWabiliYowaniu Vię pracX oWacYarki. 
 Nie TopuVYcYa Vię oceniania TokłaTności pracX oWacYarki oraY prawiTłowości VkłaTu mieVYanki mineralnej 
na poTVWawie WYw. VucUego YarobuH Y uwagi na możliwą Vegregację kruVYXwa. 
 ÓieVYankę wXproTukowaną po uVWabiliYowaniu Vię pracX oWacYarki należX YgromaTYić w ViloVie lub 
YałaTować na VamocUóT. Próbki To baTań należX pobierać Ye VkrYXni VamocUoTu YgoTnie Y meWoTą określoną 
w PN-NN 12697-27 [38]. 
 Na poTVWawie uYXVkanXcU wXników InżXnier poTejmuje TecXYję o wXkonaniu oTcinka próbnego. 
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5.6. OTcinek próbny 

 PrYeT prYXVWąpieniem To wXkonania poTbuTowX Y beWonu aVfalWowego PXkonawca na żąTanie InżXniera 
wXkona oTcinek próbnX celem uściślenia organiYacji wXWwarYania i ukłaTania oraY uVWalenia warunków 
YagęVYcYania.  
 OTcinek próbnX powinien bXć YlokaliYowanX w miejVcu uYgoTnionXm Y InżXnierem. PowierYcUnia 
oTcinka próbnego powinna wXnoVić co najmniej 500 m2H  a  Tługość co  najmniej  50  m.  Na  oTcinku  próbnXm  
PXkonawca powinien użyć WakicU maWeriałów oraY VprYęWu jakie YamierYa VWoVować To wXkonania poTbuTowX. 
 PXkonawca może prYXVWąpić To realiYacji robóW po YaakcepWowaniu prYeY InżXniera WecUnologii 
wbuTowania i YagęVYcYania oraY wXników Y oTcinka próbnego. 
 
5.7. PołącYenie mięTYywarVWwowe 

 UYXVkanie wXmaganej Wrwałości nawierYcUni jeVW uYależnione oT Yapewnienia połącYenia mięTYX 
warVWwami i icU wVpółpracX w prYenoVYeniu obciążenia nawierYcUni rucUem. 
 PoTłoże powinno bXć Vkropione lepiVYcYem. Óa Wo na celu YwiękVYenie połącYenia mięTYX warVWwami 
konVWrukcXjnXmi oraY YabeYpiecYenie prYeT wnikaniem i Yaleganiem woTX mięTYX warVWwami. 
 Skropienie lepiVYcYem poTłoża (warVWwa wiążąca)H prYeT ułożeniem warVWwX ścieralnej Y SÓA powinno 
bXć wXkonane w ilości poTanej w WablicX 7. 

Øablica 7. Ralecane ilości poYoVWałego lepiVYcYa To Vkropienia poTłoża 

UkłaTana warVWwa 
aVfalWowa PoTłoże poT warVWwę aVfalWową Ilość poYoVWałego 

lepiVYcYa [kgIm2 ] 
ParVWwa wiążąca PoTbuTowa Y kruVYXwa łamanego 0H5 - 0H7 

 
Skrapianie poTłoża należX wXkonXwać równomiernie VWoVując rampX To VkrapianiaH np. Vkrapiarki To 

lepiVYcYX aVfalWowXcU. MopuVYcYa Vię Vkrapianie ręcYne lancą w miejVcacU WruTno ToVWępnXcU  oraY prYX 
urYąTYeniacU uVXWuowanXcU w nawierYcUni lub ją ogranicYającXcU. P raYie poWrYebX urYąTYenia We należX 
YabeYpiecYXć prYeT YabruTYeniem.  

 
5.8. PbuTowanie mieVYanki mineralno-aVfalWowej 

 ÓieVYankę mineralno-aVfalWową można wbuTowXwać na poTłożu prYXgoWowanXm YgoTnie Y YapiVami w 
punkcie 5.4. 
 ØemperaWura poTłoża poT roYkłaTaną warVWwę nie może bXć niżVYa niż  +5°C. 
 ØranVporW mieVYanki mineralno-aVfalWowej aVfalWowej powinien bXć YgoTnX Y Yaleceniami poTanXmi 
w punkcie 4.2. 
 ÓieVYankę mineralno-aVfalWową aVfalWową należX wbuTowXwać w oTpowieTnicU warunkacU 
aWmoVferXcYnXcU. ØemperaWura oWocYenia w ciągu TobX nie powinna bXć niżVYa oT WemperaWurX poTanej w WablicX 
8. ØemperaWura oWocYenia może bXć niżVYa w wXpaTku VWoVowania ogrYewania poTłoża. Nie TopuVYcYa Vię 
ukłaTania mieVYanki mineralno-aVfalWowej aVfalWowej poTcYaV Vilnego wiaWru (V L 16 mIV). 
 P wXpaTku VWoVowania mieVYanek mineralno-aVfalWowXcU Y ToTaWkiem obniżającXm WemperaWurę 
mieVYania i wbuTowania należX inTXwiTualnie określić wXmagane warunki oWocYenia. 

Øablica 8. Óinimalna WemperaWura oWocYenia na wXVokości 2 m poTcYaV wXkonXwania warVWw aVfalWowXcU 

RoTYaj robóW 
Óinimalna WemperaWura oWocYenia  [°C] 

prYeT prYXVWąpieniem To 
robóW 

w cYaVie robóW 

ParVWwa poTbuTowX 0 + 5 
 
Właściwości wXkonanej warVWwX poTbuTowX powinnX Vpełniać warunki poTane w WablicX 9. 
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Øablica 9. Płaściwości warVWwX AC  

 
ØXp i wXmiar 

mieVYanki 

ProjekWowana 
grubość warVWwX 

[cm] 

PVkaźnik 
YagęVYcYenia  

[Ę] 

RawarWość wolnXcU 
prYeVWrYeni w 

warVWwie 
[Ę(vIv)] 

AC16PH  OR1-2 6  ≥ 98 3H5 ÷7H0 

 ÓieVYanka mineralno-aVfalWowa powinna bXć wbuTowXwana roYkłaTarką wXpoVażoną w ukłaT 
auWomaWXcYnego VWerowania grubości warVWwX i uWrYXmXwania niweleWX YgoTnie Y TokumenWacją projekWową. 
P miejVcacU nieToVWępnXcU Tla VprYęWu TopuVYcYa Vię wbuTowXwanie ręcYne. 
 Grubość wXkonXwanej warVWwX powinna bXć VprawTYana co 25 mH w co najmniej WrYecU miejVcacU (w oVi 
i prYX brYegacU warVWwX). 
 ParVWwX wałowane powinnX bXć równomiernie YagęVYcYone ciężkimi walcami TrogowXmi. Mo warVWw Y 
beWonu aVfalWowego należX VWoVować walce Trogowe VWalowe głaTkie Y możliwością wibracjiH oVcXlacji lub walce 
ogumione.  
 
6. OONTROLA JAOOŚCI ROŁÓT 

6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 

 Ogólne YaVaTX konWroli jakości robóW poTano w SØPiORŁ   MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 6. 

6.2. ŁaTania prYeT prYyVWąpieniem To robóW 

 PrYeT prYXVWąpieniem To robóW PXkonawca powinienJ 
- uYXVkać wXmagane TokumenWXH TopuVYcYające wXrobX buTowlane To obroWu i powVYecUnego VWoVowania (np. 

VWwierTYenie o oYnakowaniu maWeriału Ynakiem CN lub Ynakiem buTowlanXm ŁH cerWXfikaW YgoTnościH 
Teklarację YgoTnościH aprobaWę WecUnicYnąH ew. baTania maWeriałów wXkonane prYeY ToVWawców iWp.)H 

- ew. wXkonać właVne baTania właściwości maWeriałów prYeYnacYonXcU To wXkonania robóWH określone prYeY 
InżXniera. 

 PVYXVWkie TokumenWX oraY wXniki baTań PXkonawca prYeTVWawia InżXnierowi To akcepWacji. 
 
6.3. ŁaTania w cYaVie robóW 

6.3.1. Uwagi ogólne 

 ŁaTania TYielą Vię naJ 
– baTania wXkonawcX (w ramacU właVnego naTYoru)H 
– baTania konWrolne (w ramacU naTYoru YlecenioTawcX – InżXniera). 

6.3.2. ŁaTania PXkonawcX 

 ŁaTania PXkonawcX Vą wXkonXwane prYeY PXkonawcę lub jego Yleceniobiorców celem VprawTYeniaH 
cYX jakość maWeriałów buTowlanXcU (mieVYanek mineralno-aVfalWowXcU i icU VkłaTnikówH lepiVYcYX i maWeriałów 
To uVYcYelnień iWp.) oraY goWowej warVWwX (wbuTowane warVWwX aVfalWoweH połącYenia iWp.) Vpełniają wXmagania 
określone w konWrakcie. 
 PXkonawca powinien wXkonXwać We baTania poTcYaV realiYacji konWrakWuH Y nieYbęTną VWarannością i w 
wXmaganXm YakreVie. PXniki należX YapiVXwać w proWokołacU. P raYie VWwierTYenia ucUXbień w VWoVunku To 
wXmagań konWrakWuH icU prYXcYXnX należX nieYwłocYnie uVunąć. 
 PXniki baTań PXkonawcX należX prYekaYXwać YlecenioTawcX na jego żąTanie. InżXnier może 
YTecXTować o Tokonaniu oTbioru na poTVWawie baTań PXkonawcX. P raYie YaVWrYeżeń InżXnier może 
prYeprowaTYić baTania konWrolne weTług pkWu 6.3.3. 
 RakreV baTań PXkonawcX YwiąYanX Y wXkonXwaniem nawierYcUniJ 
– pomiar WemperaWurX powieWrYaH 
– pomiar WemperaWurX mieVYanki mineralno-aVfalWowej poTcYaV wXkonXwania nawierYcUni (wg PN-NN 12697-

13 [35])H 
– ocena wiYualna mieVYanki mineralno-aVfalWowejH 
– wXkaY ilości maWeriałów lub grubości wXkonanej warVWwXH 
– pomiar VpaTku poprYecYnego warVWwX aVfalWowejH 
– pomiar równości warVWwX aVfalWowej (wg pkWu 6.4.2.5)H 
– pomiar parameWrów geomeWrXcYnXcU pobocYXH 
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– ocena wiYualna jeTnoroTności powierYcUni warVWwXH 
– ocena wiYualna jakości wXkonania połącYeń WecUnologicYnXcU. 

6.3.3. ŁaTania konWrolne  

 ŁaTania konWrolne Vą baTaniami InżXnieraH kWórXcU celem jeVW VprawTYenieH cYX jakość maWeriałów 
buTowlanXcU (mieVYanek mineralno-aVfalWowXcU i icU VkłaTnikówH lepiVYcYX i maWeriałów To uVYcYelnień iWp.) oraY 
goWowej warVWwX (wbuTowane warVWwX aVfalWoweH połącYenia iWp.) Vpełniają wXmagania określone w konWrakcie. 
PXniki WXcU baTań Vą poTVWawą oTbioru. Pobieraniem próbek i wXkonaniem baTań na miejVcu buTowX Yajmuje 
Vię InżXnier  w  obecności  PXkonawcX.  ŁaTania  oTbXwają Vię również wWeTXH  gTX  PXkonawca  YoVWanie  w  porę 
powiaTomionX o icU WerminieH jeTnak nie bęTYie prYX nicU obecnX. 
 RoTYaj baTań konWrolnXcU mieVYanki mineralno-aVfalWowej i wXkonanej Y niej warVWwX poTano w WablicX 
10. 
 

Øablica 10. RoTYaj baTań konWrolnXcU  

Lp. RoTYaj baTań 
1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

ÓieVYanka mineralno-aVfalWowa a) 

UYiarnienie 
RawarWość lepiVYcYa 
ØemperaWura mięknienia lepiVYcYa oTYXVkanego 
GęVWość i YawarWość wolnXcU prYeVWrYeni próbki 
ParVWwa aVfalWowa 
PVkaźnik YagęVYcYenia b) 
SpaTki poprYecYne 
Równość 
Grubość lub ilość maWeriału 
RawarWość wolnXcU prYeVWrYeni a) 

a) Tla każTej TYiałki robocYej i na każTe roYpocYęWe 1000 m2 nawierYcUni jeTna próbka;  
 

6.3.4. ŁaTania konWrolne ToTaWkowe 

 P wXpaTku uYnaniaH że jeTen Y wXników baTań konWrolnXcU nie jeVW repreYenWaWXwnX Tla ocenianego 
oTcinka buTowXH PXkonawca ma prawo żąTać prYeprowaTYenia baTań konWrolnXcU ToTaWkowXcU. 
 InżXnier i PXkonawca TecXTują wVpólnie o miejVcacU pobierania próbek i wXYnacYeniu oTcinków 
cYęściowXcU ocenianego oTcinka buTowX. Jeżeli oTcinek cYęściowX prYXporYąTkowanX To baTań konWrolnXcU nie 
może bXć jeTnoYnacYnie i YgoTnie wXYnacYonXH Wo oTcinek Wen nie powinien bXć mniejVYX niż 20Ę ocenianego 
oTcinka buTowX. 
 Mo oTbioru uwYglęTniane Vą wXniki baTań konWrolnXcU i baTań konWrolnXcU ToTaWkowXcU To 
wXYnacYonXcU oTcinków cYęściowXcU. 
 OoVYWX baTań konWrolnXcU ToTaWkowXcU YażąTanXcU prYeY PXkonawcę ponoVi PXkonawca. 

6.3.5. ŁaTania arbiWrażowe 

 ŁaTania arbiWrażowe Vą powWórYeniem baTań konWrolnXcUH co To kWórXcU iVWnieją uYaVaTnione 
wąWpliwości Ye VWronX InżXniera lub PXkonawcX (np. na poTVWawie właVnXcU baTań). 
 ŁaTania arbiWrażowe wXkonuje na wnioVek VWronX konWrakWu nieYależne laboraWoriumH kWóre nie 
wXkonXwało baTań konWrolnXcU. 
 OoVYWX baTań arbiWrażowXcU wraY Ye wVYXVWkimi koVYWami ubocYnXmi ponoVi VWronaH na kWórej niekorYXść 
prYemawia wXnik baTania. 
 
6.4. Płaściwości warVWwy i nawierYcUni oraY TopuVYcYalne oTcUyłki 

6.4.1. Uwagi ogólne 

 Właściwości mieVYanki należX oceniać na poTVWawie baTań pobranXcU próbek mieVYanki mineralno-
aVfalWowej prYeT wbuTowaniem (wbuTowanie oYnacYa wXkonanie warVWwX aVfalWowej). PXjąWkowo TopuVYcYa 
Vię baTania próbek pobranXcU Y wXkonanej warVWwX aVfalWowej. 
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6.4.2. ParVWwa aVfalWowa 

6.4.2.1. Grubość warVWwX oraY ilość maWeriału 

 Grubość wXkonanej warVWwX oYnacYana weTług PN-NN 12697-36 [39] oraY ilość wbuTowanego maWeriału 
na określoną powierYcUnię (ToWXcYX prYeTe wVYXVWkim cienkicU warVWw) mogą oTbiegać oT projekWu o warWości 
poTane w WablicX 11. 
 P wXpaTku określania ilości maWeriału na powierYcUnię i śreTniej warWości grubości warVWwX Y regułX 
należX prYXjąć Ya poTVWawę całX oTcinek buTowX. InżXnier ma prawo VprawTYać oTcinki cYęściowe. OTcinek 
cYęściowX powinien Yawierać co najmniej jeTną TYienną TYiałkę robocYą. Mo oTcinka cYęściowego obowiąYują We 
Vame wXmagania jak To oTcinka buTowX. 
 Ra grubość warVWwX lub warVWw prYXjmuje Vię śreTnią arXWmeWXcYną wVYXVWkicU pojeTXncYXcU oYnacYeń 
grubości warVWwX na całXm oTcinku buTowX lub oTcinku cYęściowXm. 

Øablica 11. MopuVYcYalne oTcUXłki grubości warVWwX oraY ilości maWeriału na określonej powierYcUniH [Ę]  

Parunki ocenX ParVWwa aVfalWowa ACP 

ŚreTnia Y wielu oYnacYeń grubości oraY ilości 
1. – TużX oTcinek buTowXH powierYcUnia więkVYa niż 

6000 m2 lub 
     – Troga ogranicYona krawężnikamiH powierYcUnia 

więkVYa niż 1000 m2 lub 

≤ 10 

2.  –  małX oTcinek buTowX ≤ 10 

NieYależnie oT śreTniej grubościH Tla warVWwX poTbuTowX grubość określona w pojeTXncYXm oYnacYeniu 
nie może bXć mniejVYa oT projekWowanej grubości o więcej niż 2H5 cm. 

6.4.2.2. PVkaźnik YagęVYcYenia warVWwX 

 RagęVYcYenie wXkonanej warVWwXH wXrażone wVkaźnikiem YagęVYcYenia oraY YawarWością wolnXcU 
prYeVWrYeniH nie może prYekrocYXć warWości TopuVYcYalnXcU poTanXcU w WablicX 9. MoWXcYX Wo każTego 
pojeTXncYego oYnacYenia Tanej właściwości. 
 Określenie gęVWości objęWościowej należX wXkonXwać weTług PN-NN 12697-6 [31]. 

6.4.2.3. RawarWość wolnXcU prYeVWrYeni w nawierYcUni 

 RawarWość wolnXcU prYeVWrYeni w warVWwie nawierYcUniH nie może wXkrocYXć poYa warWości 
TopuVYcYalne poTane w WablicX 9. 

6.4.2.4. SpaTki poprYecYne 

 SpaTki poprYecYne nawierYcUni należX baTać nie rYaTYiej niż co 20 m oraY w punkWacU głównXcU łuków 
poYiomXcU. 
 SpaTki poprYecYne powinnX bXć YgoTne Y TokumenWacją projekWowąH Y Wolerancją ± 0H5Ę. 

6.4.2.5. Równość poTłużna i poprYecYna 

 Mo ocenX równości poTłużnej warVWwX należX VWoVować meWoTę Y wXkorYXVWaniem łaWX 4-meWrowej 
i klina lub meWoTX równoważnej użXciu łaWX i klinaH mierYąc wXVokość prYeświWu w połowie Tługości łaWX. Pomiar 
wXkonuje Vię nie rYaTYiej niż co 10 m. PXmagana równość poTłużna jeVW określona w roYporYąTYeniu ToWXcYącXm 
warunków WecUnicYnXcUH jakim powinnX oTpowiaTać Trogi publicYne [66].   

Mo ocenX równości poprYecYnej warVWwX należX VWoVować meWoTę Y wXkorYXVWaniem łaWX 4-meWrowej 
i klina lub meWoTX równoważnej użXciu łaWX i klina. Pomiar należX wXkonXwać w kierunku proVWopaTłXm To oVi 
jeYTniH na każTXm ocenianXm paVie rucUuH nie rYaTYiej niż co 10 m. PXmagana równość poprYecYna jeVW 
określona w roYporYąTYeniu ToWXcYącXm warunków WecUnicYnXcUH jakim powinnX oTpowiaTać Trogi publicYne 
[66]. 

6.4.2.6. PoYoVWałe właściwości warVWwX aVfalWowej 

 SYerokość warVWwXH  mierYona  10  raYX  na  1  km  każTej  jeYTniH  nie  może  Vię różnić oT  VYerokości  
projekWowanej o więcej niż ± 5 cm. 
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 RYęTne wXVokościoweH mierYone co 10 m na proVWXcU i co 10 m na oVi poTłużnej i krawęTYiacUH powinnX 
bXć YgoTne Y TokumenWacją projekWową Y TopuVYcYalną Wolerancją ± 1 cmH prYX cYXm co najmniej 95Ę 
wXkonanXcU pomiarów nie może prYekracYać prYeTYiału TopuVYcYalnXcU oTcUXleń. 
 UkVYWałWowanie oVi w planieH mierYone co 100 mH nie powinno różnić Vię oT TokumenWacji projekWowej o 
± 5 cm. 
 ZłącYa poTłużne i poprYecYneH VprawTYone wiYualnieH powinnX bXć równe i YwiąYaneH wXkonane w linii 
proVWejH równolegle lub proVWopaTle To oVi Trogi. PrYXlegające warVWwX powinnX bXć w jeTnXm poYiomie. 
 PXgląT YewnęWrYnX warVWwXH VprawTYonX wiYualnieH powinien bXć jeTnoroTnXH beY VpękańH TeformacjiH 
plam i wXkruVYeń. 
 
7. OŁÓIAR ROŁÓT 

7.1. Ogólne YaVaTy obmiaru robóW 

 Ogólne YaVaTX obmiaru robóW poTano w SØPiORŁ  MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 7. 

7.2. JeTnoVWka obmiarowa 

 JeTnoVWką obmiarową jeVWJ 
- 1 m2 (meWr kwaTraWowX) – wXkonanej warVWwX wiążącej Y beWonu aVfalWowego AC16P o grubości 8 cm. 
 
 8. OMŁIÓR ROŁÓT 

 Ogólne YaVaTX oTbioru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne”  pkW 8. 
 RoboWX uYnaje Vię Ya wXkonane YgoTnie Y TokumenWacją projekWowąH SØPiORŁ i wXmaganiami InżXnieraH 
jeżeli wVYXVWkie pomiarX i baTania Y YacUowaniem Wolerancji weTług pkWu 6 TałX wXniki poYXWXwne. 
 
9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne uVWalenia ToWycYące poTVWawy płaWności 

 Ogólne uVWalenia ToWXcYące poTVWawX płaWności poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” 
pkW 9. 
 
9.2. Cena jeTnoVWki obmiarowej 

 Cena wXkonania warVWwX poTbuTowX Y beWonu aVfalWowego (AC16P) obejmujeJ 
- prace pomiarowe i roboWX prYXgoWowawcYeH 
- oYnakowanie robóWH 
- ocYXVYcYenie i Vkropienie poTłożaH 
- ToVWarcYenie maWeriałów i VprYęWuH 
- opracowanie recepWX laboraWorXjnejH 
- wXproTukowanie mieVYanki beWonu aVfalWowego i jej WranVporW na miejVce wbuTowaniaH 
- obcięcie krawęTYi i poVmarowanie lepiVYcYemH 
- poVmarowanie lepiVYcYem lub pokrXcie Waśmą aVfalWową krawęTYi urYąTYeń obcXcU i krawężnikówH 
- roYłożenie i YagęVYcYenie mieVYanki beWonu aVfalWowegoH 
- prYeprowaTYenie pomiarów i baTań  wXmaganXcU w VpecXfikacji WecUnicYnejH 
- oTwieYienie VprYęWu. 

 
9.3. SpoVób roYlicYenia robóW WymcYaVowycU i prac WowarYyVYącycU 

 Cena wXkonania robóW określonXcU niniejVYą SØPiORŁ obejmujeJ 
- roboWX WXmcYaVoweH kWóre Vą poWrYebne To wXkonania robóW poTVWawowXcUH ale nie Vą prYekaYXwane 

Ramawiającemu i Vą uVuwane po wXkonaniu robóW poTVWawowXcUH 
- prace WowarYXVYąceH kWóre Vą nieYbęTne To wXkonania robóW poTVWawowXcUH nieYalicYane To robóW 

WXmcYaVowXcUH jak geoTeYXjne wXWXcYenie robóW iWT. 
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10. PRRNPISY RPIĄRANN 

10.1. SYcYegółowe Vpecyfikacje WecUnicYne wykonania i oTbioru robóW buTowlanycU (STPiORŁ) 

10.2. Normy 

1. PN-NN 196-21 ÓeWoTX baTania cemenWu – OYnacYanie YawarWości cUlorkówH TwuWlenku węgla 
i alkaliów w cemencieH 

2. PN-NN 459-2 Papno buTowlane – CYęść 2J ÓeWoTX baTańH 
3. PN-NN 932-3 ŁaTania poTVWawowXcU właściwości kruVYXw – ProceTura i Werminologia 

uproVYcYonego opiVu peWrograficYnegoH 
4. PN-NN 933-1 ŁaTania geomeWrXcYnXcU właściwości kruVYXw – OYnacYanie VkłaTu Yiarnowego – 

ÓeWoTa prYeViewaniaH 
5. PN-NN 933-3 ŁaTania geomeWrXcYnXcU właściwości kruVYXw – OYnacYanie kVYWałWu Yiaren Ya 

pomocą wVkaźnika płaVkościH 
6. PN-NN 933-4 ŁaTania geomeWrXcYnXcU właściwości kruVYXw – CYęść 4J OYnacYanie kVYWałWu 

Yiaren – PVkaźnik kVYWałWuH 
7. PN-NN 933-5 ŁaTania geomeWrXcYnXcU właściwości kruVYXw – OYnacYanie procenWowej 

YawarWości Yiaren o powierYcUniacU powVWałXcU w wXniku prYekruVYenia lub 
łamania kruVYXw grubXcUH 

8. PN-NN 933-6 ŁaTania geomeWrXcYnXcU właściwości kruVYXw – CYęść 6J Ocena właściwości 
powierYcUni – PVkaźnik prYepłXwu kruVYXwaH 

9. PN-NN 933-9 ŁaTania geomeWrXcYnXcU właściwości kruVYXw – Ocena YawarWości TrobnXcU 
cYąVWek – ŁaTania błękiWem meWXlenowXmH 

10. PN-NN 933-10 ŁaTania geomeWrXcYnXcU właściwości kruVYXw – CYęść 10J Ocena YawarWości 
TrobnXcU cYąVWek – UYiarnienie wXpełniacYX (prYeViewanie w VWrumieniu 
powieWrYa)H 

11. PN-NN 1097-2 ŁaTania mecUanicYnXcU i fiYXcYnXcU właściwości kruVYXw – ÓeWoTX oYnacYania 
oTporności na roYTrabnianieH 

12. PN-NN 1097-3 ŁaTania mecUanicYnXcU i fiYXcYnXcU właściwości kruVYXw – OYnacYanie gęVWości 
naVXpowej i jamiVWościH 

13. PN-NN 1097-4 ŁaTania mecUanicYnXcU i fiYXcYnXcU właściwości kruVYXw – CYęść 4J OYnacYanie 
puVWXcU prYeVWrYeni VucUegoH YagęVYcYonego wXpełniacYaH 

14. PN-NN 1097-5 ŁaTania mecUanicYnXcU i fiYXcYnXcU właściwości kruVYXw – CYęść 5J OYnacYanie 
YawarWości woTX prYeY VuVYenie w VuVYarce Y wenWXlacjąH 

15. PN-NN 1097-6 ŁaTania mecUanicYnXcU i fiYXcYnXcU właściwości kruVYXw –CYęść 6J OYnacYanie 
gęVWości Yiaren i naViąkliwościH 

16. PN-NN 1097-7 ŁaTania mecUanicYnXcU i fiYXcYnXcU właściwości kruVYXw – CYęść 7J OYnacYanie 
gęVWości wXpełniacYa – ÓeWoTa piknomeWrXcYnaH 

17. PN-NN 1097-8 ŁaTania mecUanicYnXcU i fiYXcYnXcU właściwości kruVYXw – CYęść 8J OYnacYanie 
polerowalności kamieniaH 

18. PN-NN 1367-1 ŁaTania właściwości cieplnXcU i oTporności kruVYXw na TYiałanie cYXnników 
aWmoVferXcYnXcU – CYęść 1J OYnacYanie mroYooTpornościH 

19. PN-NN 1367-3 ŁaTania właściwości cieplnXcU i oTporności kruVYXw na TYiałanie cYXnników 
aWmoVferXcYnXcU – CYęść 3J ŁaTanie baYalWowej YgorYeli VłonecYnej meWoTą 
goWowaniaH 

20. PN-NN 1426 AVfalWX i proTukWX aVfalWowe – OYnacYanie peneWracji igłąH 
21.  PN-NN 1427 AVfalWX i proTukWX aVfalWowe – OYnacYanie WemperaWurX mięknienia – ÓeWoTa 

Pierścień i OulaH 
22.  PN-NN 1428 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie YawarWości woTX w emulVjacU 

aVfalWowXcU – ÓeWoTa TeVWXlacji aYeoWropowejH 
23. PN-NN 1429 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie poYoVWałości na Vicie emulVji 

aVfalWowXcU oraY Wrwałości poTcYaV magaYXnowania meWoTą poYoVWałości na 
VicieH 

24. PN-NN 1744-1 ŁaTania cUemicYnXcU właściwości kruVYXw – AnaliYa cUemicYnaH 
25. PN-NN 1744-4 ŁaTania cUemicYnXcU właściwości kruVYXw – CYęść 4J OYnacYanie poTaWności 

wXpełniacYX To mieVYanek mineralno-aVfalWowXcU na TYiałanie woTXH 
26. PN-NN 12591 AVfalWX i proTukWX aVfalWowe – PXmagania Tla aVfalWów TrogowXcUH 
27. PN-NN 12592 AVfalWX i proTukWX aVfalWowe – OYnacYanie roYpuVYcYalnościH 
28. PN-NN 12593 AVfalWX i proTukWX aVfalWowe – OYnacYanie WemperaWurX łamliwości FraaVVaH 
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29. PN-NN 12606-1 AVfalWX i proTukWX aVfalWowe – OYnacYanie YawarWości parafinX – CYęść 1J ÓeWoTa 
TeVWXlacXjnaH 

30. PN-NN 12607-1 
i 
PN-NN 12607-3 

AVfalWX i proTukWX aVfalWowe – OYnacYanie oTporności na WwarTnienie poT 
wpłXwem ciepła i powieWrYa – CYęść 1J ÓeWoTa RØFOØH 
Jw. CYęść 3J ÓeWoTa RFØH 

31. PN-NN 12697-6 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe – ÓeWoTX baTań mieVYanek mineralno-
aVfalWowXcU na gorąco – CYęść 6J OYnacYanie gęVWości objęWościowej meWoTą 
UXTroVWaWXcYnąH 

32. PN-NN 12697-8 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe – ÓeWoTX baTań mieVYanek mineralno-
aVfalWowXcU na gorąco – CYęść 8J OYnacYanie YawarWości wolnej prYeVWrYeniH 

33. PN-NN 12697-11 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe – ÓeWoTX baTań mieVYanek mineralno-
aVfalWowXcU na gorąco – CYęść 11J Określenie powiąYania pomięTYX kruVYXwem 
i aVfalWemH 

34. PN-NN 12697-12 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe – ÓeWoTX baTań mieVYanek mineralno-
aVfalWowXcU na gorąco – CYęść 12J Określanie wrażliwości na woTęH 

35. PN-NN 12697-13 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe – ÓeWoTX baTań mieVYanek mineralno-
aVfalWowXcU na gorąco – CYęść 13J Pomiar WemperaWurXH 

36. PN-NN 12697-18 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe – ÓeWoTX baTań mieVYanek mineralno-
aVfalWowXcU na gorąco – CYęść 18J SpłXwanie lepiVYcYaH 

37. PN-NN 12697-22 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe – ÓeWoTX baTań mieVYanek mineralno-
aVfalWowXcU na gorąco – CYęść 22J OoleinowanieH 

38. PN-NN 12697-27 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe – ÓeWoTX baTań mieVYanek mineralno-
aVfalWowXcU na gorąco – CYęść 27J Pobieranie próbekH 

39. PN-NN 12697-36 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe – ÓeWoTX baTań mieVYanek mineralno-
aVfalWowXcU na gorąco – CYęść 36J OYnacYanie grubości nawierYcUni aVfalWowXcUH 

40. PN-NN 12846 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie cYaVu wXpłXwu emulVji aVfalWowXcU 
lepkościomierYem wXpłXwowXmH 

41. PN-NN 12847 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie VeTXmenWacji emulVji aVfalWowXcUH 
42. PN-NN 12850 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie warWości pH emulVji aVfalWowXcUH 
43. PN-NN 13043 OruVYXwa To mieVYanek biWumicYnXcU i powierYcUniowXcU uWrwaleń VWoVowanXcU 

na TrogacUH loWniVkacU i innXcU powierYcUniacU prYeYnacYonXcU To rucUuH 
44. PN-NN 13074 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie lepiVYcYX Y emulVji aVfalWowXcU prYeY 

oTparowanieH 
45. PN-NN 13075-1 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – ŁaTanie roYpaTu – CYęść 1J OYnacYanie inTekVu 

roYpaTu kaWionowXcU emulVji aVfalWowXcUH meWoTa Y wXpełniacYem mineralnXmH 
46. PN-NN 13108-1 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe – PXmagania – CYęść 1J ŁeWon aVfalWowXH 
47. PN-NN 13108-20 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe – PXmagania – CYęść 20J ŁaTanie WXpuH 
48. PN-NN 13179-1 ŁaTania kruVYXw wXpełniającXcU VWoVowanXcU To mieVYanek biWumicYnXcU – 

CYęść 1J ŁaTanie meWoTą Pierścienia i OuliH 
49. PN-NN 13179-2 ŁaTania kruVYXw wXpełniającXcU VWoVowanXcU To mieVYanek biWumicYnXcU – 

CYęść 2J LicYba biWumicYnaH 
50. PN-NN 13398 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie nawroWu VprężXVWego aVfalWów 

moTXfikowanXcUH 
51. PN-NN 13399 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie oTporności na magaYXnowanie 

moTXfikowanXcU aVfalWówH 
52. PN-NN 13587 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie ciągliwości lepiVYcYX aVfalWowXcU 

meWoTą pomiaru ciągliwościH 
53. PN-NN 13588 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie koUeYji lepiVYcYX aVfalWowXcU meWoTą 

WeVWu waUaTłowegoH 
54. PN-NN 13589 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie ciągliwości moTXfikowanXcU aVfalWów – 

ÓeWoTa Y TukWXlomeWremH 
55. PN-NN 13614 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie prYXcYepności emulVji biWumicYnXcU 

prYeY YanurYenie w woTYie – ÓeWoTa Y kruVYXwemH 
56. PN-NN 13703 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie energii TeformacjiH 
57. PN-NN 13808 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – RaVaTX VpecXfikacji kaWionowXcU emulVji 

aVfalWowXcUH 
58. PN-NN 14023 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – RaVaTX VpecXfikacji aVfalWów moTXfikowanXcU 

polimeramiH 
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59. PN-NN 14188-1 PXpełniacYe YłącYX i YalewX – CYęść 1J SpecXfikacja Yalew na gorącoH 
60. PN-NN 14188-2 PXpełniacYe YłącYX i YalewX – CYęść 2J SpecXfikacja Yalew na YimnoH 
61. PN-NN 22592 PrYeWworX nafWowe – OYnacYanie WemperaWurX Yapłonu i palenia – Pomiar 

meWoTą oWwarWego WXgla ClevelanTaH 
62. PN-NN ISO 2592 OYnacYanie WemperaWurX Yapłonu i palenia – ÓeWoTa oWwarWego WXgla ClevelanTa. 

10.3. Pymagania WecUnicYne  

63.  PØ-1 OruVYXwa 2010. OruVYXwa To mieVYanek mineralno-aVfalWowXcU i powierYcUniowXcU uWrwaleń na  
       TrogacU krajowXcU - RarYąTYenie nr 102 Generalnego MXrekWora Mróg OrajowXcU i AuWoVWraT Y Tnia 19 
        liVWopaTa 2010r.H 
64. PØ-2  NawierYcUnie  aVfalWowe  2010.  NawierYcUnie  aVfalWowe  na  TrogacU  krajowXcU  -RarYąTYenie  nr  102  

Generalnego MXrekWora Mróg OrajowXcU i AuWoVWraT Y Tnia 19 liVWopaTa 2010r.H 
65. PØ-3 NmulVje aVfalWowe 2009. OaWionowe emulVje aVfalWowe na TrogacU publicYnXcUH ParVYawa 2009. 
10.4. Inne TokumenWy 

66. RoYporYąTYenie ÓiniVWra ØranVporWu i GoVpoTarki ÓorVkiej Y Tnia 2 marca 1999 r. w Vprawie warunków 
WecUnicYnXcUH jakim powinnX oTpowiaTać Trogi publicYne i icU uVXWuowanie (MY.U. nr 43H poY. 430)H 

67. OaWalog WXpowXcU konVWrukcji nawierYcUni poTaWnXcU i półVYWXwnXcU. Generalna MXrekcja Mróg PublicYnXcU 
– InVWXWuW ŁaTawcYX Mróg i ÓoVWówH ParVYawa 1997. 
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STPiORŁ M-05.03.05a  NAPINRRCHNIA R ŁNTONU ASFALTOPNGO. PARSTPA ŚCINRALNA 
1. PSTĘP  

1.1. PrYeTmioW STPiORŁ 

 PrYeTmioWem niniejVYej SpecXfikacji ØecUnicYna PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU (SØPiORŁ) Vą 
wXmagania ToWXcYące wXkonania i oTbioru robóW YwiąYanXcU Y wXkonaniem warVWwX ścieralnej Y beWonu 
aVfalWowego w ramacU YaTania pn. „RoYbiórka moVWu i buTowa prYepuVWu w ciągu ulicy ŁorowiańVkiej 
w RębowicacU” 
 
1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

 NiniejVYa VpecXfikacja WecUnicYna (SØPiORŁ) VWanowi TokumenW konWrakWowX prYX realiYacji robóW 
wXmienionXcU w pkW 1.1. 
 
1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

 UVWalenia YawarWe w niniejVYej VpecXfikacji ToWXcYą YaVaT prowaTYenia robóW YwiąYanXcU Y wXkonaniem i 
oTbiorem warVWwX ścieralnej Y beWonu aVfalWowego wg PN-NN 13108-1 [47] i PØ-2 NawierYcUnie aVfalWowe 2010 
[65] Y mieVYanki mineralno-aVfalWowej ToVWarcYonej oT proTucenWa. P prYXpaTku proTukcji mieVYanki mineralno-
aVfalWowej prYeY PXkonawcę Tla poWrYeb buTowXH PXkonawca YobowiąYanX jeVW prowaTYić RakłaTową konWrolę 
proTukcji (ROP) YgoTnie Y PØ-2 [65] punkW 8.4.1.5. 
 ParVWwę ścieralną Y beWonu aVfalWowego można wXkonXwać Tla Tróg kaWegorii rucUu oT OR1 To OR6 
(określenie kaWegorii rucUu poTano w punkcie 1.4.7). SWoVowane mieVYanki  beWonu aVfalWowego o wXmiarYe M 
poTano w WablicX 1. 

RakreV robóW obejmujeJ 
- wXkonanie warVWwX ścieralnej nawierYcUni Trogi gminnej gr. 4 cm Y beWonu aVfalWowego AC11S Tla kaWegorii OR4 
na TojaYTacU i prYepuście. 
Øablica 1. SWoVowane mieVYanki  

OaWegoria 
rucUu ÓieVYanki  o wXmiarYe M1)H  mm 

OR 1-2 
OR 3-4 
OR 5-6 

AC5SH AC8SH AC11S 
AC8SH AC11S 

AC8SH AC11S 2) 

1) PoTYiał Ye wYglęTu na wXmiar najwiękVYego kruVYXwa w mieVYance. 
2) MopuVYcYonX To VWoVowania w WerenacU górVkicU. 
 
1.4. Określenia poTVWawowe 

1.4.1. NawierYcUnia – konVWrukcja VkłaTająca Vię Y jeTnej lub kilku warVWw VłużącXcU To prYejmowania i 
roYkłaTania obciążeń oT rucUu pojaYTów na poTłoże. 

1.4.2. ParVWwa ścieralna – górna warVWwa nawierYcUni będąca w beYpośreTnim konWakcie Y kołami pojaYTów. 

1.4.3. ÓieVYanka mineralno-aVfalWowa – mieVYanka kruVYXw i lepiVYcYa aVfalWowego. 

1.4.4. PXmiar mieVYanki mineralno-aVfalWowej – określenie mieVYanki mineralno-aVfalWowejH Ye wYglęTu na 
najwiękVYX wXmiar kruVYXwa MH np. wXmiar 5H 8H 11. 

1.4.5. ŁeWon aVfalWowX – mieVYanka mineralno-aVfalWowaH w kWórej kruVYXwo o uYiarnieniu ciągłXm lub nieciągłXm 
WworYX VWrukWurę wYajemnie klinującą Vię. 

1.4.6. UYiarnienie – VkłaT YiarnowX kruVYXwaH wXrażonX w procenWacU maVX Yiaren prYecUoTYącXcU prYeY 
określonX YeVWaw ViW. 

1.4.7. OaWegoria rucUu – obciążenie Trogi rucUem VamocUoTowXmH wXrażone w oViacU oblicYeniowXcU (100 kN) 
wg „OaWalogu WXpowXcU konVWrukcji nawierYcUni poTaWnXcU i półVYWXwnXcU” GMMP-IŁMiÓ [68]. 

1.4.8. PXmiar kruVYXwa – wielkość Yiaren kruVYXwaH określona prYeY TolnX (T) i górnX (M) wXmiar ViWa. 

1.4.9. OruVYXwo grube – kruVYXwo Y Yiaren o wXmiarYeJ M ≤ 45 mm oraY T L 2 mm. 
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1.4.10. OruVYXwo Trobne –  kruVYXwo Y  Yiaren  o  wXmiarYeJ  M  ≤ 2  mmH  kWórego więkVYa  cYęść poYoVWaje  na  Vicie  
0H063 mm. 

1.4.11. PXł – kruVYXwo Y Yiaren prYecUoTYącXcU prYeY ViWo 0H063 mm. 

1.4.12. PXpełniacY – kruVYXwoH kWórego więkVYa cYęść prYecUoTYi prYeY ViWo 0H063 mm. (PXpełniacY mieVYanX – 
kruVYXwoH kWóre VkłaTa Vię Y wXpełniacYa pocUoTYenia mineralnego i woToroWlenku wapnia. PXpełniacY ToTanX – 
wXpełniacY pocUoTYenia mineralnegoH wXproTukowanX oTTYielnie). 

1.4.13. OaWionowa emulVja aVfalWowa – emulVjaH w kWórej emulgaWor naTaje ToTaWnie łaTunki cYąVWkom 
YTXVpergowanego aVfalWu. 

1.4.14. PoYoVWałe określenia poTVWawowe Vą YgoTne Y obowiąYującXmiH oTpowieTnimi polVkimi normami i Y 
Tefinicjami poTanXmi w SØPiORŁ M-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 1.4. 

1.4.15. SXmbole i VkróWX ToTaWkowe 

ACS – beWon aVfalWowX To warVWwX ścieralnej 
PÓŁ – polimeroaVfalWH 
M – górnX wXmiar ViWa (prYX określaniu wielkości Yiaren kruVYXwa)H 
T – TolnX wXmiar ViWa (prYX określaniu wielkości Yiaren kruVYXwa)H 
C – kaWionowa emulVja aVfalWowaH 
NPM – właściwość użXWkowa nie określana (ang. No Performance MeWermineT; 

proTucenW może jej nie określać)H 
ØŁR – To YaTeklarowania (ang. Øo Łe ReporWeT; proTucenW może ToVWarcYXć 

oTpowieTnie informacjeH jeTnak nie jeVW To Wego YobowiąYanX)H 
IRI – (InWernaWional RougUneVV InTex) mięTYXnaroTowX wVkaźnik równościH 
ÓOP – miejVce obVługi poTróżnXcU.  

Właściwości poTbuTowy wymagane Tla niniejVYego opracowania 
YaYnacYono pogrubioną cYcionką. 
 

1.5. Ogólne wymagania ToWycYące robóW 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące robóW poTano w SØPiORŁ M-00.00.00 „PXmagania ogólne” [1] pkW 1.5. 

2. ÓATNRIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania ToWycYące maWeriałów 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące maWeriałówH icU poYXVkiwania i VkłaTowaniaH poTano w SØPiORŁ M-
00.00.00 „PXmagania ogólne” [1] pkW 2. 
 
2.2. LepiVYcYa aVfalWowe 

 NależX  VWoVować aVfalWX  Trogowe  wg  PN-NN  12591  [27]  lub  polimeroaVfalWX  wg  PN-NN  14023  [59].  
RoTYaje VWoVowanXcU lepiVYcY aVfalWowXcU poTano w WablicX 2. OprócY lepiVYcY wXmienionXcU w WablicX 2 można 
VWoVować inne lepiVYcYa nienormowe weTług aprobaW WecUnicYnXcU. 
Øablica 2. Ralecane  lepiVYcYa aVfalWowego To warVWwX ścieralnej Y beWonu aVfalWowego 

OaWegoria ÓieVYanka GaWunek lepiVYcYa    
rucUu ACS aVfalW TrogowX polimeroaVfalW 

OR1 – OR2 AC5SH AC8SH 
AC11S 

50I70H 70I100 
PieloroTYajowX 50I70 

 

- 

OR3 – OR4 AC8SH AC11S    50I70 
PieloroTYajowX 50I70    

PÓŁ 45I80-55 
PÓŁ 45I80-65 

OR5 – OR6 AC8SH AC11S PieloroTYajowX 35I50 PÓŁ 45I80-55 
PÓŁ 45I80-65 

 
AVfalWX Trogowe powinnX Vpełniać wXmagania poTane w WablicX 3.  
PolimeroaVfalWX  powinnX Vpełniać wXmagania poTane  w WablicX 4. 
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Øablica 3. PXmagania wobec aVfalWów TrogowXcU wg PN-NN 12591 [27] 

Lp. Właściwości ÓeWoTa 
baTania 

RoTYaj aVfalWu 
 50I70 70I100 

1 2 3 4 5 
WŁAŚCIPOŚCI   OŁLIGAØORQJNN 

1 PeneWracja w 25°C 0H1 mm PN-NN 1426 [21] 50-70 70-100 

2 ØemperaWura mięknienia °C PN-NN 1427 [22] 46-54 43-51 
3 ØemperaWura YapłonuH  

nie mniej niż °C PN-NN 22592 [62] 230 230 

4 RawarWość VkłaTników 
roYpuVYcYalnXcUH  
nie mniej niż 

 
Ę mIm 

 
PN-NN 12592 [28] 

 
99 

 
99 

5 Rmiana maVX po VWarYeniu 
(ubXWek lub prYXroVW)H  
nie więcej niż 

 
Ę mIm 

 
PN-NN 12607-1 [31] 

 
0H5 

 
0H8 

6 PoYoVWała peneWracja po 
VWarYeniuH nie mniej niż Ę PN-NN 1426 [21] 50 46 

7 ØemperaWura mięknienia 
po VWarYeniuH nie mniej niż °C PN-NN 1427 [22] 48 45 

WŁAŚCIPOŚCI   SPNCJALNN   ORAJOPN 
8 RawarWość parafinXH  

nie więcej niż Ę PN-NN 12606-1 [30] 2H2 2H2 

9 PYroVW Wemp. mięknienia 
po VWarYeniuH nie więcej niż °C PN-NN 1427 [22] 9 9 

10 ØemperaWura łamliwości 
FraaVVaH nie więcej niż °C PN-NN 12593 [29] -8 -10 

 
Øablica 4. PXmagania wobec aVfalWów moTXfikowanXcU polimerami (polimeroaVfalWów) wg PN-NN 14023 [59] 

 
PXmaganie 
poTVWawowe 

 
Właściwość 

 
ÓeWoTa 
baTania 

JeT- 
noVWka 

GaWunki aVfalWów moTXfikowanXcU 
polimerami (PÓŁ) 

45I80 – 55 45I80 – 65 
wXmaganie klaVa wXmaganie klaVa 

1 2 3 4 5 6 7 8 
OonVXVWencja 
w pośreTnicU 
WemperaWu-
racU ekVploa-
WacXjnXcU 

PeneWracja  
w 25°C 

PN-NN 
1426 [21] 0H1 mm 45-80 4 45-80 4 

OonVXVWencja  
w wXVokicU  
WemperaWu-  
racU ekVploa-
WacXjnXcU 

ØemperaWura 
mięknienia 

PN-NN 
1427 [22] °C ≥ 55 7 ≥ 65 5 

OoUeYja 

Siła 
roYciągania 
(mała 
pręTkość 
roYciągania) 

PN-NN 
13589 

[55] 
PN-NN 
13703 

[57] 

JIcm2 ≥ 1 w 5°C 4 ≥2 w 5°C 3 

Siła 
roYciągania 
w 5°C (Tuża 
pręTkość 
roYciągania) 

PN-NN 
13587 

[53] 
PN-NN 
13703 

[57] 

JIcm2 NPMa 0 NPMa 0 

PaUaTło 
VialiW (meWo-
Ta uTerYenia) 

PN-NN 
13588 

[54] 
JIcm2 NPMa 0 NPMa 0 

SWałość Rmiana maVX  Ę ≥ 0H5 3 ≥ 0H5 3 
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konVXVWencji 
(OTporność  
na VWarYenie 
wg PN-NN 
12607-1 lub  
-3 [31] 

PoYoVWała 
peneWracja 

PN-NN 
1426 [21] Ę ≥ 60 7 ≥ 60 7 

PYroVW 
WemperaWurX 
mięknienia 

PN-NN 
1427 [22] °C ≤ 8 2 ≤ 8 2 

Inne 
właściwości 

ØemperaWura 
Yapłonu 

PN-NN 
ISO 2592 

[63] 
°C ≥ 235 3 ≥ 235 3 

PXmagania 
ToTaWkowe 

ØemperaWura 
łamliwości 

PN-NN 
12593 

[29] 
°C ≤ -12 6 ≤ -15 7 

NawróW 
VprężXVWX 
w 25°C PN-NN 

13398 
[51] 

Ę 

≥ 50 5 ≥ 70 3 

NawróW 
VprężXVWX 
w 10°C 

NPMa 0 NPMa 0 

RakreV 
plaVWXcYności 

PN-NN 
14023 

[59] 
PunkW 
5.1.9 

°C ØŁRb 1 ØŁRb 1 

PXmagania 
ToTaWkowe 

SWabilność 
magaYXnowa-
nia. Różnica 
WemperaWur 
mięknienia 

PN-NN 
13399 

[52] 
PN-NN 

1427 [22] 

°C ≤ 5 2 ≤ 5 2 

SWabilność 
magaYXnowa-
nia. Różnica 
peneWracji 

PN-NN 
13399 

[52] 
PN-NN 

1426 [21] 

0H1 mm NPMa 0 NPMa 0 

SpaTek Wem-  
peraWurX mię-
knienia po 
VWarYeniu wg 
PN-NN 12607 
-1 lub -3 [31] 

PN-NN 
12607-1 

[31] 
PN-NN 

1427 [22] 

°C ØŁRb 1 ØŁRb 1 

NawróW Vprę-
żXVWX w 25°C 
po VWarYeniu 
wg PN-NN 
12607-1 lub   
-3 [31] 

PN-NN 
12607-1 

[31] 
PN-NN 
13398 

[51] 

Ę 

≥ 50 4 ≥ 60 3 

NawróW Vprę-
żXVWX w 10°C 
po VWarYeniu 
wg PN-NN 
12607-1 lub   
-3 [31] 

NPMa 0 NPMa 0 

a NPM – No Performance MeWermineT (właściwość użXWkowa nie określana) 
b ØŁR – Øo Łe ReporWeT (To YaTeklarowania) 

 
 SkłaTowanie aVfalWu Trogowego powinno Vię oTbXwać w YbiornikacUH wXklucYającXcU YaniecYXVYcYenie 
aVfalWu i wXpoVażonXcU w VXVWem grYewcYX pośreTni (beY konWakWu aVfalWu Y prYewoTami grYewcYXmi). Rbiornik 
robocYX oWacYarki powinien bXć iYolowanX WermicYnieH poViaTać auWomaWXcYnX VXVWem grYewcYX Y Wolerancją ± 5°C 
oraY ukłaT cXrkulacji aVfalWu. 
 PolimeroaVfalW powinien bXć magaYXnowanX w Ybiorniku wXpoVażonXm w VXVWem grYewcYX pośreTni Y 
WermoVWaWem konWrolującXm WemperaWurę Y TokłaTnością  ± 5°C. Raleca Vię wXpoVażenie Ybiornika w mieVYaTło. 
Raleca Vię beYpośreTnie YużXcie polimeroaVfalWu po ToVWarcYeniu. NależX unikać wielokroWnego roYgrYewania i 
cUłoTYenia polimeroaVfalWu w okreVie jego VWoVowania oraY unikać niekonWrolowanego mieVYania 
polimeroaVfalWów różnego roTYaju i klaVX oraY Y aVfalWem YwXkłXm. 
 
2.3. OruVYywo  

 Mo warVWwX ścieralnej Y beWonu aVfalWowego należX VWoVować kruVYXwo weTług PN-NN 13043 [44] i PØ-1 
OruVYXwa 2010 [64]H obejmujące kruVYXwo grube H kruVYXwo Trobne  i wXpełniacY. OruVYXwa powinnX Vpełniać 
wXmagania poTane w PØ-1 OruVYXwa 2010 – Wablica 12H 13H 14H 15. 
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 SkłaTowanie kruVYXwa powinno Vię oTbXwać w warunkacU YabeYpiecYającXcU je prYeT 
YaniecYXVYcYeniem i YmieVYaniem Y kruVYXwem o innXm wXmiarYe lub pocUoTYeniu. PoTłoże VkłaTowiVka muVi 
bXć równeH uWwarTYone i oTwoTnione. SkłaTowanie wXpełniacYa powinno Vię oTbXwać w ViloVacU wXpoVażonXcU 
w urYąTYenia To aeracji. 
 
2.4. ŚroTek aTUeYyjny 

 P celu poprawX powinowacWwa fiYXkocUemicYnego lepiVYcYa aVfalWowego i kruVYXwaH gwaranWującego 
oTpowieTnią prYXcYepność (aTUeYję) lepiVYcYa To kruVYXwa i oTporność mieVYanki mineralno-aVfalWowej na 
TYiałanie woTXH należX Tobrać i YaVWoVować śroTek aTUeYXjnXH Wak abX Tla konkreWnej parX kruVYXwo-lepiVYcYe 
warWość prYXcYepności określona weTług PN-NN 12697-11H meWoTa C [34] wXnoViła co najmniej 80Ę. 
 ŚroTek aTUeYXjnX powinien oTpowiaTać wXmaganiom określonXm prYeY proTucenWa. 
 SkłaTowanie śroTka aTUeYXjnego jeVW ToYwolone WXlko w orXginalnXcU opakowaniacUH w warunkacU 
określonXcU prYeY proTucenWa. 
 
2.5. ÓaWeriały To uVYcYelnienia połącYeń i krawęTYi 

 Mo uVYcYelnienia połącYeń WecUnologicYnXcU (Wj. YłącYX poTłużnXcU i poprYecYnXcU Y Wego Vamego 
maWeriału wXkonXwanego w różnXm cYaVie oraY Vpoin VWanowiącXcU połącYenia różnXcU maWeriałów lub 
połącYenie warVWwX aVfalWowej Y urYąTYeniami obcXmi w nawierYcUni lub ją ogranicYającXmiH należX VWoVowaćJ 
10. maWeriałX WermoplaVWXcYneH jak WaśmX aVfalWoweH paVWX iWp. weTług norm lub aprobaW WecUnicYnXcUH 
11. emulVję aVfalWową weTług PN-NN 13808 [58] lub inne lepiVYcYa weTług norm lub aprobaW WecUnicYnXcU   

Grubość maWeriału WermoplaVWXcYnego To VpoinX powinna wXnoVićJ 
– nie mniej niż 10 mm prYX grubości warVWwX WecUnologicYnej To 2H5 cmH 
– nie mniej niż 15 mm prYX grubości warVWwX WecUnologicYnej więkVYej niż 2H5 cm. 

SkłaTowanie maWeriałów WermoplaVWXcYnXcU jeVW ToYwolone WXlko w orXginalnXcU opakowaniacU 
proTucenWaH w warunkacU określonXcU w aprobacie WecUnicYnej. 

Mo uVYcYelnienia krawęTYi należX VWoVować aVfalW  TrogowX wg PN-NN 12591 [27]H  aVfalW  moTXfikowanX 
polimerami wg PN-NN 14023 [59] „meWoTa na gorąco”. MopuVYcYa Vię inne roTYaje lepiVYcYa wg norm lub aprobaW 
WecUnicYnXcU. 

2.6. ÓaWeriały To YłącYenia warVWw konVWrukcji 

 Mo YłącYania warVWw konVWrukcji nawierYcUni (warVWwa wiążąca Y warVWwą ścieralną) należX VWoVować  
kaWionowe emulVje aVfalWowe lub kaWionowe emulVje moTXfikowane polimerami weTług PN-NN 13808 [58] i PØ-3 
NmulVje aVfalWowe 2009 [66]punkW 5.1 Wablica 2 i Wablica 3. 

OaWionowe emulVje aVfalWowe moTXfikowane polimerami (aVfalW 70I100 moTXfikowanX polimerem lub 
laWekVem buWaTienowo-VWXrenowXm SŁR) VWoVuje Vię WXlko poT cienkie warVWwX aVfalWowe na gorąco. 
 NmulVję aVfalWową można VkłaTować w opakowaniacU WranVporWowXcU lub w VWacjonarnXcU YbiornikacU 
pionowXcU Y nalewaniem oT Tna. Nie należX nalewać emulVji To opakowań i Ybiorników YaniecYXVYcYonXcU 
maWeriałami mineralnXmi.  
 
3. SPRRĘT 

3.1. Ogólne wymagania ToWycYące VprYęWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące VprYęWu poTano w SØPiORŁ M-00.00.00 „PXmagania ogólne” [1] pkW 3. 

3.2. SprYęW VWoVowany To wykonania robóW 

 PrYX wXkonXwaniu robóW PXkonawca w Yależności oT poWrYebH powinien wXkaYać Vię możliwością 
korYXVWania Ye VprYęWu ToVWoVowanego To prYXjęWej meWoTX robóWH jakJ 
– wXWwórnia (oWacYarka) o mieVYaniu cXklicYnXm lub ciągłXmH Y auWomaWXcYnXm kompuWerowXm VWerowaniem 

proTukcjiH To wXWwarYania mieVYanek mineralno-aVfalWowXcUH  
– ukłaTarka gąVienicowaH Y elekWronicYnXm VWerowaniem równości ukłaTanej warVWwXH 
– VkrapiarkaH 
– walce VWalowe głaTkieH  
– lekka roYVXpXwarka kruVYXwaH 
– VYcYoWki mecUanicYne iIlub inne urYąTYenia cYXVYcYąceH 
– VamocUoTX VamowXłaTowcYe Y prYXkrXciem breYenWowXm lub WermoVamiH 
– VprYęW TrobnX. 
–  
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania ToWycYące WranVporWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące WranVporWu poTano w SØPiORŁ M-00.00.00 „PXmagania ogólne” [1] pkW 4. 
  
4.2. TranVporW maWeriałów  

 AVfalW i polimeroaVfalW należX prYewoYić w cXVWernacU kolejowXcU lub VamocUoTacU iYolowanXcU i 
YaopaWrYonXcU w urYąTYenia umożliwiające pośreTnie ogrYewanie oraY w YaworX VpuVWowe. 

OruVYXwa można prYewoYić TowolnXmi śroTkami WranVporWuH w warunkacU YabeYpiecYającXcU je prYeT 
YaniecYXVYcYeniemH YmieVYaniem Y innXmi maWeriałami i naTmiernXm Yawilgoceniem. 

PXpełniacY należX prYewoYić w VpoVób cUroniącX go prYeT YawilgoceniemH YbrXleniem i 
YaniecYXVYcYeniem. PXpełniacY luYem powinien bXć prYewożonX w oTpowieTnicU cXVWernacU prYXVWoVowanXcU 
To prYewoYu maWeriałów VXpkicUH umożliwiającXcU roYłaTunek pneumaWXcYnX. 

NmulVja aVfalWowa może bXć WranVporWowana w YamknięWXcU cXVWernacUH auWocXVWernacUH becYkacU i 
innXcU opakowaniacU poT warunkiemH że nie będą koroTowałX poT wpłXwem emulVji i nie będą powoTowałX jej 
roYpaTu. CXVWernX powinnX bXć wXpoVażone w prYegroTX. Nie należX użXwać To WranVporWu opakowań Y meWali 
lekkicU (może YacUoTYić wXTYielanie woToru i groźba wXbucUu prYX emulVjacU o pH ≤ 4). 

ÓieVYankę mineralno-aVfalWową należX  TowoYić na buTowę pojaYTami VamowXłaTowcYXmi w Yależności 
oT poVWępu robóW. PoTcYaV WranVporWu i poVWoju prYeT wbuTowaniem mieVYanka powinna bXć YabeYpiecYona 
prYeT oVWXgnięciem i TopłXwem powieWrYa (prYeY prYXkrXcieH pojemniki WermoiYolacXjne lub ogrYewane iWp.). 
Parunki i cYaV WranVporWu mieVYankiH oT proTukcji To wbuTowaniaH powinna Yapewniać uWrYXmanie WemperaWurX 
w wXmaganXm prYeTYiale. PowierYcUnie pojemników użXwanXcU To WranVporWu mieVYanki powinnX bXć cYXVWeH a 
To Ywilżania WXcU powierYcUni można użXwać WXlko śroTki anWXaTUeYXjne niewpłXwające VYkoTliwie na mieVYankę. 

 
5. PYOONANIN ROŁÓT 

5.1. Ogólne YaVaTy wykonania robóW 

 Ogólne YaVaTX wXkonania robóW poTano w SØPiORŁ M-00.00.00 „PXmagania ogólne” [1] pkW 5. 

5.2. ProjekWowanie mieVYanki mineralno-aVfalWowej 

 PrYeT prYXVWąpieniem To robóW PXkonawca ToVWarcYX InżXnierowi To akcepWacji projekW VkłaTu mieVYanki 
mineralno-aVfalWowej  AC11S. 
 UYiarnienie mieVYanki mineralnej oraY minimalna YawarWość lepiVYcYa poTane Vą w WablicacU 6 i 7. 

Jeżeli VWoVowana jeVW mieVYanka kruVYXwa Trobnego niełamanego i łamanegoH Wo należX prYXjąć 
proporcję kruVYXwa łamanego To niełamanego co najmniej 50I50. 
 PXmagane właściwości mieVYanki mineralno-aVfalWowej poTane Vą w WablicacU 8H 9  i 10. 

Øablica 6. UYiarnienie mieVYanki mineralnej oraY YawarWość lepiVYcYa To beWonu aVfalWowego To warVWwX 
ścieralnej Tla rucUu OR1-OR2 [65] 

Właściwość 
PrYeViewH   [Ę (mIm)] 

AC5S AC8S AC11S 
PXmiar ViWa #H [mm] oT To oT To oT To 

16 - - - - 100 - 
11H2 - - 100 - 90 100 

8 100 - 90 100 70 90 
5H6 90 100 70 90   
2 40 65 45 65 30 55 

0H125 9 22 8 20 8 20 
0H063 6H0 14 6 12H0 5 12H0 

RawarWość lepiVYcYaH 
minimum*) Łmin6H0 Łmin5H8 Łmin5H6  

 

Øablica 7. UYiarnienie mieVYanki mineralnej oraY YawarWość lepiVYcYa To beWonu aVfalWowego To warVWwX 
ścieralnej Tla rucUu OR3-OR6 [65] 

Właściwość PrYeViewH   [Ę (mIm)] 
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 AC8S AC11S 
PXmiar ViWa #H [mm] oT To oT To 

16 - - 100 - 
11H2 100 - 90 100 

8 90 100 60 90 
5H6 60 80 - - 
2 40 55 35 50 

0H125 8 22 8 20 
0H063 5 12H0 5 11H0 

RawarWość lepiVYcYaH minimum*) Łmin5H6 Łmin5H42  
*) Óinimalna YawarWość lepiVYcYa jeVW określona prYX Yałożonej gęVWości mieVYanki 

mineralnej 2H650 ÓgIm3. Jeżeli VWoVowana mieVYanka mineralna ma inną gęVWość (ρT)H 
Wo To wXYnacYenia minimalnej YawarWości lepiVYcYa poTaną warWość należX pomnożyć 
prYeY wVpółcYXnnik a  weTług równaniaJ 

d

6R0,2

r
a =  

 

Øablica 8. PXmagane właściwości mieVYanki mineralno-aVfalWowej To warVWwX ścieralnejH Tla rucUu OR1 ÷ OR2 
[65] 

 
Właściwość 

Parunki 
YagęVYcYania 

wg PN-NN  
13108-20 [48] 

 
ÓeWoTa i warunki 

baTania 

 
AC5S 

 
AC8S 

 
AC11S 

RawarWość wolnXcU 
prYeVWrYeni 

C.1.2HubijanieH 
2×50 uTerYeń 

PN-NN 12697-8 [33]H  
p. 4 

Vmin1H0 
Vmax3H0 

Vmin1H0 
Vmax3H0 

Vmin1H0 
Vmax3H0 

Polne 
prYeVWrYenie 
wXpełnione 
lepiVYcYem 

C.1.2HubijanieH 
2×50 uTerYeń 

PN-NN 12697-8 [33]H  
p. 5 

VFBmin75 

VFBmin93 

VFBmin75 

VFBmin93 
VFBmin75 

VFBmin93 

RawarWość wolnXcU 
prYeVWrYeni 
w mieVYance 
mineralnej 

C.1.2HubijanieH 
2×50 uTerYeń 

PN-NN 12697-8 [33]H  
p. 5 

VMAmin14 VMAmin14 VMAmin14 

OTporność na 
TYiałanie woTX a) 

C.1.1HubijanieH 
2×35 uTerYeń 

PN-NN 12697-12 [35]H 
prYecUowXwanie w 

40°C Y jeTnXm cXklem 
YamrażaniaH  

baTanie w 25°C 

ITSR90 ITSR90 ITSR90 

a) UjeTnoliconą proceTurę baTania oTporności na TYiałanie woTX poTano w PØ-2 2010 [65] w YałącYniku 1. 

Øablica 9. PXmagane właściwości mieVYanki mineralno-aVfalWowej To warVWwX ścieralnejH Tla rucUu OR3 ÷ OR4 
[65] 

 
Właściwość 

Parunki 
YagęVYcYania wg 

PN-NN  
13108-20  [48] 

 
ÓeWoTa i warunki baTania 

 
AC8S 

 
AC11S 

RawarWość wolnXcU 
prYeVWrYeni 

C.1.2HubijanieH 
2×50 uTerYeń PN-NN 12697-8 [33]H p. 4 Vmin2H0 

Vmax4 
Vmin2H0 
Vmax4 

OTporność na 
Teformacje Wrwałe a) 

C.1.20H 
wałowanieH 
P98-P100 

PN-NN 12697-22H meWoTa Ł       
w powieWrYuH PN-NN 13108-20H 

M.1.6H60°CH 10 000 cXkli [38] 

PTSAIR 0H50 

PRMAIRTeklar 

PTSAIR 0H50 

PRMAIRTeklar 

OTporność na 
TYiałanie woTX 

C.1.1HubijanieH 
2×35 uTerYeń 

PN-NN 12697-12 [35]H 
prYecUowXwanie w 40°C Y 

jeTnXm cXklem YamrażaniaH  
baTanie w 25°C  b) 

ITSR90 ITSR90 
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a) Grubość plXWXJ AC8H AC11  40mm. 
b) UjeTnoliconą proceTurę baTania oTporności na TYiałanie woTX poTano w PØ-2 2010 [65] w YałącYniku 1. 

Øablica 10. PXmagane właściwości mieVYanki mineralno-aVfalWowej To warVWwX ścieralnejH Tla rucUu OR5 ÷ OR6 
[65] 

 
Właściwość 

Parunki 
YagęVYcYania wg 

PN-NN  
13108-20  [48] 

 
ÓeWoTa i warunki baTania 

 
AC8S 

 
AC11S 

RawarWość wolnXcU 
prYeVWrYeni 

C.1.2HubijanieH 
2×50 uTerYeń PN-NN 12697-8 [33]H p. 4 Vmin2H0 

Vmax4 
Vmin2H0 
Vmax4 

OTporność na 
Teformacje Wrwałe a) 

C.1.20H 
wałowanieH 
P98-P100 

PN-NN 12697-22H meWoTa Ł       
w powieWrYuH PN-NN 13108-20H 

M.1.6H60°CH 10 000 cXkli [38] 

PTSAIR 0H30 

PRMAIRTeklar 

PTSAIR 0H30 

PRMAIRTeklar 

OTporność na 
TYiałanie woTX 

C.1.1HubijanieH 
2×35 uTerYeń 

PN-NN 12697-12 [35]H 
prYecUowXwanie w 40°C Y 

jeTnXm cXklem YamrażaniaH  
baTanie w 25°C  b) 

ITSR90 ITSR90 

a) Grubość plXWXJ AC8H AC11  40mm. 
b) UjeTnoliconą proceTurę baTania oTporności na TYiałanie woTX poTano w PØ-2 2010 [65] 

w YałącYniku 1. 
 

5.3. PyWwarYanie mieVYanki mineralno-aVfalWowej 

 ÓieVYankę mineralno-aVfalWową należX wXWwarYać na gorąco w oWacYarce (YeVpole maVYXn i urYąTYeń 
ToYowaniaH poTgrYewania i mieVYania VkłaTników oraY prYecUowXwania goWowej mieVYanki). 
 MoYowanie VkłaTników mieVYanki mineralno-aVfalWowej w oWacYarkacUH w WXm Wakże wVWępneH powinno 
bXć YauWomaWXYowane i YgoTne Y recepWą robocYąH a urYąTYenia To ToYowania VkłaTników oraY pomiaru 
WemperaWurX powinnX bXć okreVowo VprawTYane. OruVYXwo o różnXm uYiarnieniu lub pocUoTYeniu należX 
ToTawać oTmierYone oTTYielnie. 
 LepiVYcYe aVfalWowe należX prYecUowXwać w Ybiorniku Y pośreTnim VXVWemem ogrYewaniaH Y ukłaTem 
WermoVWaWowania YapewniającXm uWrYXmanie żąTanej WemperaWurX Y TokłaTnością ± 5°C. ØemperaWura lepiVYcYa 
aVfalWowego w Ybiorniku magaYXnowXm (robocYXm) nie może prYekracYać 180°C Tla aVfalWu Trogowego 50I70 i 
70I100 i polimeroaVfalWu Trogowego 45I80-55 i 45I80-65.  

OruVYXwo (ewenWualnie Y wXpełniacYem) powinno bXć wXVuVYone i poTgrYane WakH abX mieVYanka 
mineralna uYXVkała WemperaWurę właściwą To oWocYenia lepiVYcYem aVfalWowXm. ØemperaWura mieVYanki 
mineralnej nie powinna bXć wXżVYa o więcej niż 30oC oT najwXżVYej WemperaWurX mieVYanki mineralno-aVfalWowej 
poTanej w WablicX 11. P Wej WablicX najniżVYa WemperaWura ToWXcYX mieVYanki mineralno-aVfalWowej ToVWarcYonej 
na miejVce wbuTowaniaH a najwXżVYa WemperaWura ToWXcYX mieVYanki mineralno-aVfalWowej beYpośreTnio po 
wXWworYeniu w wXWwórni. 

Øablica 11. NajwXżVYa i najniżVYa WemperaWura mieVYanki AC [65] 

LepiVYcYe aVfalWowe ØemperaWura mieVYanki [°C] 

AVfalW 50I70 
AVfalW 70I100 
PieloroTYajowX-35I50 
PieloroTYajowX-50I70 
PÓŁ 45I80-55 
PÓŁ 45I80-65 

oT 140 To 180 
oT 140 To 180 
oT 155 To 195 
oT 140 To 180 
oT 130 To 180 
oT 130 To 180 

 
 SpoVób i cYaV mieVYania VkłaTników mieVYanki mineralno-aVfalWowej powinnX Yapewnić równomierne 
oWocYenie kruVYXwa lepiVYcYem aVfalWowXm. 
 MopuVYcYa Vię ToVWawX mieVYanek mineralno-aVfalWowXcU Y kilku wXWwórniH poT warunkiem 
VkoorTXnowania mięTYX Vobą TeklarowanXcU prYXTaWności mieVYanek (m.in.J WXpH roTYaj VkłaTnikówH właściwości 
objęWościowe) Y YacUowaniem braku różnic w icU właściwościacU. 
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5.4. PrYygoWowanie poTłoża 

 PoTłoże (warVWwa wXrównawcYaH warVWwa wiążąca lub VWara warVWwa ścieralna) poT warVWwę ścieralną Y 
beWonu aVfalWowego powinno bXć na całej powierYcUniJ 
– uVWabiliYowane i nośneH 
– cYXVWeH beY YaniecYXVYcYenia lub poYoVWałości luźnego kruVYXwaH 
– wXprofilowaneH równe i beY koleinH 
– VucUe. 

PXmagana równość poTłużna jeVW określona w roYporYąTYeniu ToWXcYącXm warunków WecUnicYnXcUH 
jakim powinnX oTpowiaTać Trogi publicYne [67]. P wXpaTku poTłoża Y warVWwX VWarej nawierYcUniH nierówności 
nie powinnX prYekracYać warWości poTanXcU w WablicX 12. 
 
Øablica 12. ÓakVXmalne nierówności poTłoża Y warVWwX VWarej nawierYcUni poT warVWwX aVfalWowe (pomiar łaWą 

4-meWrową lub równoważną meWoTą)  

 
OlaVa Trogi 

 
NlemenW nawierYcUni 

ÓakVXmalna nierówność 
poTłoża poT warVWwę 

ścieralną [mm] 
AH SH PaVXJ rucUuH awarXjneH ToTaWkoweH włącYania 

i wXłącYania 6 

GP JeYTnie łącYnicH jeYTnie ÓOPH uWwarTYone 
pobocYa 8 

G PaVXJ rucUuH ToTaWkoweH włącYania i 
wXłącYaniaH poVWojoweH jeYTnie łącYnicH 
uWwarTYone pobocYa 

 
8 

RH LH M PaVy rucUu 9 
 Jeżeli nierówności  Vą więkVYe niż TopuVYcYalneH Wo należX wXrównać poTłoże. 
 RYęTne wXVokościowe poTłoża oraY urYąTYeń uVXWuowanXcU w nawierYcUni lub ją ogranicYającXcU 
powinnX bXć YgoTne Y TokumenWacją projekWową. R poTłoża powinien bXć YapewnionX oTpłXw woTX. 
 OYnakowanie poYiome na warVWwie poTłoża należX uVunąć. 
 Nierówności poTłoża (w WXm powierYcUnię iVWniejącej warVWwX ścieralnej) należX wXrównać poprYeY 
freYowanie lub wXkonanie warVWwX wXrównawcYej. 
 PXkonane w poTłożu łaWX Y maWeriału o mniejVYej VYWXwności (np. łaWX Y aVfalWu lanego w beWonie 
aVfalWowXm) należX uVunąćH a powVWałe w Wen VpoVób ubXWki wXpełnić maWeriałem o właściwościacU YbliżonXcU To 
maWeriału poTVWawowego (np. wXpełnić beWonem aVfalWowXm). 
 P celu polepVYenia połącYenia mięTYX warVWwami WecUnologicYnXmi nawierYcUni powierYcUnia poTłoża 
powinna bXć w ocenie wiYualnej cUropowaWa. 
 SYerokie VYcYelinX w poTłożu należX wXpełnić oTpowieTnim maWeriałemH np. Yalewami TrogowXmi 
weTług PN-NN 14188-1 [60] lub PN-NN 14188-2 [61] albo innXmi maWeriałami weTług norm lub aprobaW 
WecUnicYnXcU. 
 Na poTłożu wXkaYującXm YniVYcYenia w poVWaci ViaWki Vpękań YmęcYeniowXcU lub Vpękań poprYecYnXcU 
Yaleca Vię VWoVowanie membranX prYeciwVpękaniowejH np. mieVYanki mineralno-aVfalWowejH warVWwX SAÓI lub Y 
geoVXnWeWXków weTług norm lub aprobaW WecUnicYnXcU. 
 
5.5. Próba WecUnologicYna 

 PXkonawca prYeT prYXVWąpieniem To proTukcji mieVYanki jeVW YobowiąYanX To prYeprowaTYenia w 
obecności InżXniera próbX WecUnologicYnejH kWóra ma na celu VprawTYenie YgoTności właściwości 
wXproTukowanej mieVYanki Y recepWą. P WXm celu należX Yaprogramować oWacYarkę YgoTnie Y recepWą robocYą i 
w cXklu auWomaWXcYnXm proTukować mieVYankę. Mo baTań należX pobrać mieVYankę wXproTukowaną po 
uVWabiliYowaniu Vię pracX oWacYarki. 
 Nie TopuVYcYa Vię oceniania TokłaTności pracX oWacYarki oraY prawiTłowości VkłaTu mieVYanki mineralnej 
na poTVWawie WYw. VucUego YarobuH Y uwagi na możliwą Vegregację kruVYXwa. 
 ÓieVYankę wXproTukowaną po uVWabiliYowaniu Vię pracX oWacYarki należX YgromaTYić w ViloVie lub 
YałaTować na VamocUóT. Próbki To baTań należX pobierać Ye VkrYXni VamocUoTu YgoTnie Y meWoTą określoną w 
PN-NN 12697-27 [39]. 
 Na poTVWawie uYXVkanXcU wXników InżXnier poTejmuje TecXYję o wXkonaniu oTcinka próbnego. 
 



Specyfikacje Techniczne Pykonania i OTbioru RobóW BuTowlanych 
 

138  

5.6. OTcinek próbny 

 PrYeT prYXVWąpieniem To wXkonania warVWwX ścieralnej Y beWonu aVfalWowego PXkonawca wXkona 
oTcinek próbnX celem uściślenia organiYacji wXWwarYania i ukłaTania oraY uVWalenia warunków YagęVYcYania.  
 OTcinek próbnX powinien bXć YlokaliYowanX w miejVcu uYgoTnionXm Y InżXnierem. PowierYcUnia 
oTcinka próbnego powinna wXnoVić co najmniej 500 m2H  a  Tługość co  najmniej  50  m.  Na  oTcinku  próbnXm  
PXkonawca powinien użyć WakicU maWeriałów oraY VprYęWu jakie YamierYa VWoVować To wXkonania warVWwX 
ścieralnej. 
 PXkonawca może prYXVWąpić To realiYacji robóW po YaakcepWowaniu prYeY InżXniera WecUnologii 
wbuTowania i YagęVYcYania oraY wXników Y oTcinka próbnego. 
 
5.7. PołącYenie mięTYywarVWwowe 

 UYXVkanie wXmaganej Wrwałości nawierYcUni jeVW uYależnione oT Yapewnienia połącYenia mięTYX 
warVWwami i icU wVpółpracX w prYenoVYeniu obciążenia nawierYcUni rucUem. 
 PoTłoże powinno bXć Vkropione lepiVYcYem. Óa Wo na celu YwiękVYenie połącYenia mięTYX warVWwami 
konVWrukcXjnXmi oraY YabeYpiecYenie prYeT wnikaniem i Yaleganiem woTX mięTYX warVWwami. 
 Skropienie lepiVYcYem poTłoża (np. Y warVWwX wiążącej aVfalWowej)H prYeT ułożeniem warVWwX ścieralnej Y 
beWonu aVfalWowego powinno bXć wXkonane w ilości poTanej w prYelicYeniu na poYoVWałe lepiVYcYeH Wj. 0H1 ÷ 0H3 
kgIm2H prYX cYXmJ 
– Yaleca Vię VWoVować emulVję moTXfikowaną polimeremH 
– ilość emulVji należX Tobrać Y uwYglęTnieniem VWanu poTłoża oraY porowaWości mieVYanki ; jeśli mieVYanka ma 

więkVYą YawarWość wolnXcU prYeVWrYeniH Wo należX użyć więkVYą ilość lepiVYcYa To VkropieniaH kWóre po 
ułożeniu warVWwX ścieralnej uVYcYelni ją. 

Skrapianie poTłoża należX wXkonXwać równomiernie VWoVując rampX To VkrapianiaH np. Vkrapiarki To 
lepiVYcYX aVfalWowXcU. MopuVYcYa Vię Vkrapianie ręcYne lancą w miejVcacU WruTno ToVWępnXcU (np. ścieki ulicYne) 
oraY prYX urYąTYeniacU uVXWuowanXcU w nawierYcUni lub ją ogranicYającXcU. P raYie poWrYebX urYąTYenia We 
należX YabeYpiecYXć prYeT YabruTYeniem. Skropione poTłoże należX wXłącYXć Y rucUu publicYnego prYeY Ymianę 
organiYacji rucUu. 

P wXpaTku VWoVowania emulVji aVfalWowej poTłoże powinno bXć Vkropione 0H5 U prYeT ukłaTaniem 
warVWwX aVfalWowej w celu oTparowania woTX. 

CYaV Wen nie ToWXcYX Vkrapiania rampą YamonWowaną na roYkłaTarce. 
 

5.8. PbuTowanie mieVYanki mineralno-aVfalWowej 

 ÓieVYankę mineralno-aVfalWową można wbuTowXwać na poTłożu prYXgoWowanXm YgoTnie Y YapiVami w 
punkWacU 5.4 i 5.7. 
ØemperaWura poTłoża poT roYkłaTaną warVWwę nie może bXć niżVYa niż  +5°C. 
 ØranVporW mieVYanki mineralno-aVfalWowej aVfalWowej powinien bXć YgoTnX Y Yaleceniami poTanXmi w 
punkcie 4.2. 
 ÓieVYankę mineralno-aVfalWową aVfalWową należX wbuTowXwać w oTpowieTnicU warunkacU 
aWmoVferXcYnXcU. 
 ØemperaWura oWocYenia w ciągu TobX nie powinna bXć niżVYa oT WemperaWurX poTanej w WablicX 13. 
ØemperaWura oWocYenia może bXć niżVYa w wXpaTku VWoVowania ogrYewania poTłoża. Nie TopuVYcYa Vię ukłaTania 
mieVYanki mineralno-aVfalWowej aVfalWowej poTcYaV Vilnego wiaWru (V L 16 mIV) 
 P wXpaTku VWoVowania mieVYanek mineralno-aVfalWowXcU Y ToTaWkiem obniżającXm WemperaWurę 
mieVYania i wbuTowania należX inTXwiTualnie określić wXmagane warunki oWocYenia. 

 

 

Øablica 13. Óinimalna WemperaWura oWocYenia na wXVokości 2m poTcYaV wXkonXwania warVWw aVfalWowXcU 

RoTYaj robóW Óinimalna WemperaWura oWocYenia  [°C] 
 prYeT prYXVWąpieniem To 

robóW 
w cYaVie robóW 

ParVWwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm 0 +5 

ParVWwa ścieralna o grubości K 3 cm +5 +10 

 Właściwości wXkonanej warVWwX powinnX Vpełniać warunki poTane w WablicX 14. 
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Øablica 14. Płaściwości warVWwX AC  

 
ØXp i wXmiar 

mieVYanki 

ProjekWowana 
grubość warVWwX 
WecUnologicYnej 

[cm] 

PVkaźnik 
YagęVYcYenia  

[Ę] 

RawarWość wolnXcU 
prYeVWrYeni w 

warVWwie 
[Ę(vIv)] 

AC5SH     OR1-OR2 2H0 ÷ 4H0 ≥ 98 1H5 ÷ 4H0 

AC8SH     OR1-OR2 2H5 ÷ 4H5 ≥ 98 1H5 ÷ 4H0 

AC11SH   OR1-OR2 3H0 ÷ 5H0 ≥ 98 1H5 ÷ 4H0 

AC8SH     OR3-OR6 2H5÷4H5 ≥ 98 3H0÷5H0 

AC11SH  OR3-OR6 3H0 ÷ 5H0 ≥ 98 3H0÷5H0 
 
 ÓieVYanka mineralno-aVfalWowa powinna bXć wbuTowXwana roYkłaTarką wXpoVażoną w ukłaT 
auWomaWXcYnego VWerowania grubości warVWwX i uWrYXmXwania niweleWX YgoTnie Y TokumenWacją projekWową. P 
miejVcacU nieToVWępnXcU Tla VprYęWu TopuVYcYa Vię wbuTowXwanie ręcYne. 
 Grubość wXkonXwanej warVWwX powinna bXć VprawTYana co 25 mH w co najmniej WrYecU miejVcacU (w oVi 
i prYX brYegacU warVWwX). 
 ParVWwX wałowane powinnX bXć równomiernie YagęVYcYone ciężkimi walcami TrogowXmi. Mo warVWw Y 
beWonu aVfalWowego należX VWoVować walce Trogowe VWalowe głaTkie Y możliwością wibracjiH oVcXlacji lub walce 
ogumione.  
6. OONTROLA JAOOŚCI ROŁÓT 

6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 

 Ogólne YaVaTX konWroli jakości robóW poTano w SØPiORŁ   M-00.00.00 „PXmagania ogólne” [1] pkW 6. 

6.2. ŁaTania prYeT prYyVWąpieniem To robóW 

 PrYeT prYXVWąpieniem To robóW PXkonawca powinienJ 
- uYXVkać wXmagane TokumenWXH TopuVYcYające wXrobX buTowlane To obroWu i powVYecUnego VWoVowania (np. 

VWwierTYenie o oYnakowaniu maWeriału Ynakiem CN lub Ynakiem buTowlanXm ŁH cerWXfikaW YgoTnościH 
Teklarację YgoTnościH aprobaWę WecUnicYnąH ew. baTania maWeriałów wXkonane prYeY ToVWawców iWp.)H 

- ew. wXkonać właVne baTania właściwości maWeriałów prYeYnacYonXcU To wXkonania robóWH określone prYeY 
InżXniera. 

 PVYXVWkie TokumenWX oraY wXniki baTań PXkonawca prYeTVWawia InżXnierowi To akcepWacji. 

6.3. ŁaTania w cYaVie robóW 

6.3.1. Uwagi ogólne 

 ŁaTania TYielą Vię naJ 
– baTania wXkonawcX (w ramacU właVnego naTYoru)H 
– baTania konWrolne (w ramacU naTYoru YlecenioTawcX – InżXniera). 

6.3.2. ŁaTania PXkonawcX 

 ŁaTania PXkonawcX Vą wXkonXwane prYeY PXkonawcę lub jego Yleceniobiorców celem VprawTYeniaH 
cYX jakość maWeriałów buTowlanXcU (mieVYanek mineralno-aVfalWowXcU i icU VkłaTnikówH lepiVYcYX i maWeriałów 
To uVYcYelnień iWp.) oraY goWowej warVWwX (wbuTowane warVWwX aVfalWoweH połącYenia iWp.) Vpełniają wXmagania 
określone w konWrakcie. 
 PXkonawca powinien wXkonXwać We baTania poTcYaV realiYacji konWrakWuH Y nieYbęTną VWarannością i w 
wXmaganXm YakreVie. PXniki należX YapiVXwać w proWokołacU. P raYie VWwierTYenia ucUXbień w VWoVunku To 
wXmagań konWrakWuH icU prYXcYXnX należX nieYwłocYnie uVunąć. 
 PXniki baTań PXkonawcX należX prYekaYXwać YlecenioTawcX na jego żąTanie. InżXnier może 
YTecXTować o Tokonaniu oTbioru na poTVWawie baTań PXkonawcX. P raYie YaVWrYeżeń InżXnier może 
prYeprowaTYić baTania konWrolne weTług pkWu 6.3.3. 
 RakreV baTań PXkonawcX YwiąYanX Y wXkonXwaniem nawierYcUniJ 
– pomiar WemperaWurX powieWrYaH 
– pomiar WemperaWurX mieVYanki mineralno-aVfalWowej poTcYaV wXkonXwania nawierYcUni (wg PN-NN 12697-

13 [36])H 
– ocena wiYualna mieVYanki mineralno-aVfalWowejH 
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– wXkaY ilości maWeriałów lub grubości wXkonanej warVWwXH 
– pomiar VpaTku poprYecYnego warVWwX aVfalWowejH 
– pomiar równości warVWwX aVfalWowej (wg pkWu 6.4.2.5)H 
– pomiar parameWrów geomeWrXcYnXcU pobocYXH 
– ocena wiYualna jeTnoroTności powierYcUni warVWwXH 
– ocena wiYualna jakości wXkonania połącYeń WecUnologicYnXcU. 

6.3.3. ŁaTania konWrolne  

 ŁaTania konWrolne Vą baTaniami InżXnieraH kWórXcU celem jeVW VprawTYenieH cYX jakość maWeriałów 
buTowlanXcU (mieVYanek mineralno-aVfalWowXcU i icU VkłaTnikówH lepiVYcYX i maWeriałów To uVYcYelnień iWp.) oraY 
goWowej warVWwX (wbuTowane warVWwX aVfalWoweH połącYenia iWp.) Vpełniają wXmagania określone w konWrakcie. 
PXniki WXcU baTań Vą poTVWawą oTbioru. Pobieraniem próbek i wXkonaniem baTań na miejVcu buTowX Yajmuje 
Vię InżXnier  w  obecności  PXkonawcX.  ŁaTania  oTbXwają Vię również wWeTXH  gTX  PXkonawca  YoVWanie  w  porę 
powiaTomionX o icU WerminieH jeTnak nie bęTYie prYX nicU obecnX. 
 RoTYaj baTań konWrolnXcU mieVYanki mineralno-aVfalWowej i wXkonanej Y niej warVWwX poTano w WablicX 
15. 

Øablica 15. RoTYaj baTań konWrolnXcU  

Lp. RoTYaj baTań 
1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

ÓieVYanka mineralno-aVfalWowa a)H b) 

UYiarnienie 
RawarWość lepiVYcYa 
ØemperaWura mięknienia lepiVYcYa oTYXVkanego 
GęVWość i YawarWość wolnXcU prYeVWrYeni próbki 
ParVWwa aVfalWowa 
PVkaźnik YagęVYcYenia a) 
SpaTki poprYecYne 
Równość 
Grubość lub ilość maWeriału 
RawarWość wolnXcU prYeVWrYeni a) 
Właściwości prYeciwpośliYgowe 

a)  To każTej warVWwX i na każTe roYpocYęWe 6 000 m2 nawierYcUni jeTna próbka; w raYie 
poWrYebX licYba próbek może YoVWać YwiękVYona (np. nawierYcUnie Tróg w Werenie 
YabuTowX) 

b)  w raYie poWrYebX Vpecjalne kruVYXwa i ToTaWki 

6.3.4. ŁaTania konWrolne ToTaWkowe 

 P wXpaTku uYnaniaH że jeTen Y wXników baTań konWrolnXcU nie jeVW repreYenWaWXwnX Tla ocenianego 
oTcinka buTowXH PXkonawca ma prawo żąTać prYeprowaTYenia baTań konWrolnXcU ToTaWkowXcU. 
 InżXnier i PXkonawca TecXTują wVpólnie o miejVcacU pobierania próbek i wXYnacYeniu oTcinków 
cYęściowXcU ocenianego oTcinka buTowX. Jeżeli oTcinek cYęściowX prYXporYąTkowanX To baTań konWrolnXcU nie 
może bXć jeTnoYnacYnie i YgoTnie wXYnacYonXH Wo oTcinek Wen nie powinien bXć mniejVYX niż 20Ę ocenianego 
oTcinka buTowX. 
 Mo oTbioru uwYglęTniane Vą wXniki baTań konWrolnXcU i baTań konWrolnXcU ToTaWkowXcU To 
wXYnacYonXcU oTcinków cYęściowXcU. 
 OoVYWX baTań konWrolnXcU ToTaWkowXcU YażąTanXcU prYeY PXkonawcę ponoVi PXkonawca. 

6.3.5. ŁaTania arbiWrażowe 

 ŁaTania arbiWrażowe Vą powWórYeniem baTań konWrolnXcUH co To kWórXcU iVWnieją uYaVaTnione 
wąWpliwości Ye VWronX InżXniera lub PXkonawcX (np. na poTVWawie właVnXcU baTań). 
 ŁaTania arbiWrażowe wXkonuje na wnioVek VWronX konWrakWu nieYależne laboraWoriumH kWóre nie 
wXkonXwało baTań konWrolnXcU. 
 OoVYWX baTań arbiWrażowXcU wraY Ye wVYXVWkimi koVYWami ubocYnXmi ponoVi VWronaH na kWórej niekorYXść 
prYemawia wXnik baTania. 
 
6.4. Płaściwości warVWwy i nawierYcUni oraY TopuVYcYalne oTcUyłki 

6.4.1. ÓieVYanka mineralno-aVfalWowa 
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 Właściwości maWeriałów należX oceniać na poTVWawie baTań pobranXcU próbek mieVYanki mineralno-
aVfalWowej prYeT wbuTowaniem (wbuTowanie oYnacYa wXkonanie warVWwX aVfalWowej). PXjąWkowo TopuVYcYa 
Vię baTania próbek pobranXcU Y wXkonanej warVWwX aVfalWowej. 

6.4.2. ParVWwa aVfalWowa 

6.4.2.1. Grubość warVWwX oraY ilość maWeriału 

 Grubość wXkonanej warVWwX oYnacYana weTług PN-NN 12697-36 [40] oraY ilość wbuTowanego maWeriału 
na określoną powierYcUnię (ToWXcYX prYeTe wVYXVWkim cienkicU warVWw) mogą oTbiegać oT projekWu o warWości 
poTane w WablicX 16. 
 P wXpaTku określania ilości maWeriału na powierYcUnię i śreTniej warWości grubości warVWwX Y regułX 
należX prYXjąć Ya poTVWawę całX oTcinek buTowX. InżXnier ma prawo VprawTYać oTcinki cYęściowe. OTcinek 
cYęściowX powinien Yawierać co najmniej jeTną TYienną TYiałkę robocYą. Mo oTcinka cYęściowego obowiąYują We 
Vame wXmagania jak To oTcinka buTowX. 
 Ra grubość warVWwX lub warVWw prYXjmuje Vię śreTnią arXWmeWXcYną wVYXVWkicU pojeTXncYXcU oYnacYeń 
grubości warVWwX na całXm oTcinku buTowX lub oTcinku cYęściowXm. 

Øablica 16. MopuVYcYalne oTcUXłki grubości warVWwX oraY ilości maWeriału na określonej powierYcUniH [Ę]  

Parunki ocenX ParVWwa aVfalWowa ACa) 
A – ŚreTnia Y wielu oYnacYeń grubości oraY ilości 
1. – TużX oTcinek buTowXH powierYcUnia więkVYa niż 

6000 m2 lub 
     – Troga ogranicYona krawężnikamiH powierYcUnia 

więkVYa niż 1000 m2 lub 
     –  warVWwa ścieralnaH ilość więkVYa niż 50 kgIm2 

 
 
 

≤ 10 

2.  –  małX oTcinek buTowX lub 
     –  warVWwa ścieralnaH ilość więkVYa niż 50 kgIm2 ≤ 15 

Ł – PojeTXncYe oYnacYenie grubości ≤ 25 
a) w wXpaTku buTowX TwueWapowejH WYn. gTX warVWwa ścieralna jeVW ukłaTana Y 

opóźnieniemH warWość Y wierVYa Ł oTpowieTnio obowiąYuje; w pierwVYXm eWapie 
buTowX To górnej warVWwX nawierYcUni obowiąYuje warWość 25ĘH a To łącYnej 
grubości warVWw eWapu 1 ÷ 15Ę 

 

6.4.2.2. PVkaźnik YagęVYcYenia warVWwX 

 RagęVYcYenie wXkonanej warVWwXH wXrażone wVkaźnikiem YagęVYcYenia oraY YawarWością wolnXcU 
prYeVWrYeniH nie może prYekrocYXć warWości TopuVYcYalnXcU poTanXcU w WablicX 14. MoWXcYX Wo każTego 
pojeTXncYego oYnacYenia Tanej właściwości. 
 Określenie gęVWości objęWościowej należX wXkonXwać weTług PN-NN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. RawarWość wolnXcU prYeVWrYeni w nawierYcUni 

 RawarWość wolnXcU prYeVWrYeni w warVWwie nawierYcUniH nie może wXkrocYXć poYa warWości 
TopuVYcYalne kreślone w WablicX 14. 

6.4.2.4. SpaTki poprYecYne 

 SpaTki poprYecYne nawierYcUni należX baTać nie rYaTYiej niż co 20 m oraY w punkWacU głównXcU łuków 
poYiomXcU. 
 SpaTki poprYecYne powinnX bXć YgoTne Y TokumenWacją projekWowąH Y Wolerancją ± 0H5Ę. 

6.4.2.5. Równość poTłużna i poprYecYna 

 PomiarX równości poTłużnej należX wXkonXwać w śroTku każTego ocenianego paVa rucUu. 
 Mo ocenX równości poTłużnej warVWwX ścieralnej nawierYcUni Trogi klaVX G i Tróg wXżVYXcU klaV należX 
VWoVować meWoTę pomiaru umożliwiającą oblicYanie wVkaźnika równości IRI. ParWość IRI oblicYa Vię Tla oTcinków 
o Tługości 50 m. MopuVYcYalne warWości wVkaźnika IRI wXmagane prYX oTbiorYe nawierYcUni określono w 
roYporYąTYeniu ToWXcYącXm warunków WecUnicYnXcUH jakim powinnX oTpowiaTać Trogi publicYne [67]. 
 Mo ocenX równości poTłużnej warVWwX ścieralnej nawierYcUni Trogi klaVX RH L i M oraY placów i parkingów 
należX VWoVować meWoTę Y wXkorYXVWaniem łaWX 4-meWrowej i klina lub meWoTX równoważnejH mierYąc wXVokość 
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prYeświWu w połowie Tługości łaWX. Pomiar wXkonuje Vię nie rYaTYiej niż co 10 m. PXmagana równość poTłużna 
jeVW  określona  prYeY  warWość oTcUXlenia  równości  (prYeświWu)H  kWóre  nie  mogą prYekrocYXć 6  mm.  PrYeY  
oTcUXlenie równości roYumie Vię najwiękVYą oTległość mięTYX łaWą a mierYoną powierYcUnią. 
 PrYeT upłXwem okreVu gwarancXjnego warWości wVkaźnika równości IRI warVWwX ścieralnej nawierYcUni 
Trogi klaVX G i Tróg wXżVYXcU klaV nie powinnX bXć więkVYe niż poTane w WablicX 17. ŁaTanie wXkonuje Vię weTług 
proceTurX jak poTcYaV oTbioru nawierYcUniH w prawXm ślaTYie koła. 

Øablica 17. MopuVYcYalne warWości wVkaźnika równości poTłużnej IRI warVWwX ścieralnej wXmagane prYeT 
upłXwem okreVu gwarancXjnego  

OlaVa Trogi NlemenW nawierYcUni ParWości wVkaźnika IRI 
[mmIm] 

 
AH S 

PaVXJ rucUuH awarXjneH ToTaWkoweH 
włącYania i wXłącYania ≤ 2H9 

GP JeYTnie łącYnicH jeYTnie ÓOPH uWwarTYone 
pobocYa ≤ 3H7 

 
G 

PaVXJ rucUuH ToTaWkoweH włącYania 
i wXłącYaniaH poVWojoweH jeYTnie łącYnicH 
uWwarTYone pobocYa 

 
≤ 4H6 

 
 PrYeT upłXwem okreVu gwarancXjnego warWość oTcUXlenia równości poTłużnej warVWwX ścieralnej 
nawierYcUni  Tróg  klaVX  R  i  L  nie  powinna  bXć więkVYa  niż 8  mm.  ŁaTanie  wXkonuje  Vię weTług  proceTurX  jak  
poTcYaV oTbioru nawierYcUni. 
 Mo ocenX równości poprYecYnej warVWw nawierYcUni Tróg wVYXVWkicU klaV WecUnicYnXcU należX VWoVować 
meWoTę Y wXkorYXVWaniem łaWX 4-meWrowej i klina lub meWoTX równoważnej użXciu łaWX i klina. Pomiar należX 
wXkonXwać w kierunku proVWopaTłXm To oVi jeYTniH na każTXm ocenianXm paVie rucUuH nie rYaTYiej niż co 10 m. 
PXmagana równość poprYecYna jeVW określona w roYporYąTYeniu ToWXcYącXm warunków WecUnicYnXcUH jakim 
powinnX oTpowiaTać Trogi publicYne [67]. 
 PrYeT upłXwem okreVu gwarancXjnego warWość oTcUXlenia równości poprYecYnej warVWwX ścieralnej 
nawierYcUni Tróg wVYXVWkicU klaV WecUnicYnXcU nie powinna bXć więkVYa niż poTana w WablicX 18. ŁaTanie 
wXkonuje Vię weTług proceTurX jak poTcYaV oTbioru nawierYcUni. 

Øablica 18. MopuVYcYalne warWości oTcUXleń równości poprYecYnej warVWwX ścieralnej wXmagane prYeT 
upłXwem okreVu gwarancXjnego  

 
OlaVa Trogi 

 
NlemenW nawierYcUni 

ParWości oTcUXleń 
równości poprYecYnej 

[mm] 
 

AH S 
PaVXJ rucUuH awarXjneH ToTaWkoweH 
włącYania i wXłącYania ≤ 6 

GP JeYTnie łącYnicH jeYTnie ÓOPH uWwarTYone 
pobocYa ≤ 8 

G 
PaVXJ rucUuH ToTaWkoweH włącYania 
i wXłącYaniaH poVWojoweH jeYTnie łącYnicH 
uWwarTYone pobocYa 

 
≤ 8 

RH LH M PaVy rucUu ≤ 9 
6.4.2.6. PoYoVWałe właściwości warVWwX aVfalWowej 

 SYerokość warVWwXH  mierYona  10  raYX  na  1  km  każTej  jeYTniH  nie  może  Vię różnić oT  VYerokości  
projekWowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 RYęTne wXVokościoweH mierYone co 10 m na proVWXcU i co 10 m na oVi poTłużnej i krawęTYiacUH powinnX 
bXć YgoTne  Y  TokumenWacją projekWową Y  TopuVYcYalną Wolerancją      ±  1  cmH  prYX  cYXm  co  najmniej  95Ę  
wXkonanXcU pomiarów nie może prYekracYać prYeTYiału TopuVYcYalnXcU oTcUXleń. 
 UkVYWałWowanie oVi w planieH mierYone co 100 mH nie powinno różnić Vię oT TokumenWacji projekWowej o 
± 5 cm. 
 ZłącYa poTłużne i poprYecYneH VprawTYone wiYualnieH powinnX bXć równe i YwiąYaneH wXkonane w linii 
proVWejH równolegle lub proVWopaTle To oVi Trogi. PrYXlegające warVWwX powinnX bXć w jeTnXm poYiomie. 
 PXgląT YewnęWrYnX warVWwXH VprawTYonX wiYualnieH powinien bXć jeTnoroTnXH beY VpękańH TeformacjiH 
plam i wXkruVYeń. 
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7. OŁÓIAR ROŁÓT 

7.1. Ogólne YaVaTy obmiaru robóW 

 Ogólne YaVaTX obmiaru robóW poTano w SØPiORŁ  M-00.00.00 „PXmagania ogólne” [1] pkW 7. 

7.2. JeTnoVWka obmiarowa 

 JeTnoVWką obmiarową jeVW cena rXcYałWowa obejmująca 1 m2 (meWr kwaTraWowX) wXkonanej warVWwX 
ścieralnej Y beWonu aVfalWowego (AC). 
 
 8. OMŁIÓR ROŁÓT 

 Ogólne YaVaTX oTbioru robóW poTano w SØPiORŁ  M-00.00.00 „PXmagania ogólne” [1] pkW 8. 
 RoboWX uYnaje Vię Ya wXkonane YgoTnie Y TokumenWacją projekWowąH SØPiORŁ i wXmaganiami InżXnieraH 
jeżeli wVYXVWkie pomiarX i baTania Y YacUowaniem Wolerancji weTług pkWu 6 TałX wXniki poYXWXwne. 
 
9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne uVWalenia ToWycYące poTVWawy płaWności 

 Ogólne uVWalenia ToWXcYące poTVWawX płaWności poTano w SØPiORŁ M-00.00.00 „PXmagania ogólne” [1] 
pkW 9. 
 
9.2. Cena jeTnoVWki obmiarowej 

 Cena wXkonania warVWwX ścieralnej Y beWonu aVfalWowego (AC) obejmujeJ 
- prace pomiarowe i roboWX prYXgoWowawcYeH 
- oYnakowanie robóWH 
- ocYXVYcYenie i Vkropienie poTłożaH 
- ToVWarcYenie maWeriałów i VprYęWuH 
- opracowanie recepWX laboraWorXjnejH 
- wXproTukowanie mieVYanki beWonu aVfalWowego i jej WranVporW na miejVce wbuTowaniaH 
- poVmarowanie lepiVYcYem lub pokrXcie Waśmą aVfalWową krawęTYi urYąTYeń obcXcU i krawężnikówH 
- roYłożenie i YagęVYcYenie mieVYanki beWonu aVfalWowegoH 
- prYeprowaTYenie pomiarów i baTań  wXmaganXcU w VpecXfikacji WecUnicYnejH 
- oTwieYienie VprYęWu. 
-  
9.3. SpoVób roYlicYenia robóW WymcYaVowycU i prac WowarYyVYącycU 

 Cena wXkonania robóW określonXcU niniejVYą SØPiORŁ obejmujeJ 
- roboWX WXmcYaVoweH kWóre Vą poWrYebne To wXkonania robóW poTVWawowXcUH ale nie Vą prYekaYXwane 

Ramawiającemu i Vą uVuwane po wXkonaniu robóW poTVWawowXcUH 
- prace WowarYXVYąceH kWóre Vą nieYbęTne To wXkonania robóW poTVWawowXcUH nieYalicYane To robóW 

WXmcYaVowXcUH jak geoTeYXjne wXWXcYenie robóW iWT. 
10. PRRNPISY RPIĄRANN 

10.1. Ogólne Vpecyfikacje WecUnicYne (STPiORŁ) 

1. M-00.00.00  PXmagania ogólne 
10.2. Normy 

(ReVWawienie Yawiera ToTaWkowo normX PN-NN YwiąYane Y baTaniami maWeriałów wXVWępującXcU w niniejVYej 
SØPiORŁ) 

2. PN-NN 196-21 ÓeWoTX baTania cemenWu – OYnacYanie YawarWości cUlorkówH TwuWlenku węgla i 
alkaliów w cemencieH 

3. PN-NN 459-2 Papno buTowlane – CYęść 2J ÓeWoTX baTańH 
4. PN-NN 932-3 ŁaTania poTVWawowXcU właściwości kruVYXw – ProceTura i Werminologia 

uproVYcYonego opiVu peWrograficYnegoH 
5. PN-NN 933-1 ŁaTania geomeWrXcYnXcU właściwości kruVYXw – OYnacYanie VkłaTu Yiarnowego – 

ÓeWoTa prYeViewaniaH 
6. PN-NN 933-3 ŁaTania geomeWrXcYnXcU właściwości kruVYXw – OYnacYanie kVYWałWu Yiaren Ya 

pomocą wVkaźnika płaVkościH 
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7. PN-NN 933-4 ŁaTania geomeWrXcYnXcU właściwości kruVYXw – CYęść 4J OYnacYanie kVYWałWu 
Yiaren – PVkaźnik kVYWałWuH 

8. PN-NN 933-5 ŁaTania geomeWrXcYnXcU właściwości kruVYXw – OYnacYanie procenWowej 
YawarWości Yiaren o powierYcUniacU powVWałXcU w wXniku prYekruVYenia lub 
łamania kruVYXw grubXcUH 

9. PN-NN 933-6 ŁaTania geomeWrXcYnXcU właściwości kruVYXw – CYęść 6J Ocena właściwości 
powierYcUni – PVkaźnik prYepłXwu kruVYXwaH 

10. PN-NN 933-9 ŁaTania geomeWrXcYnXcU właściwości kruVYXw – Ocena YawarWości TrobnXcU 
cYąVWek – ŁaTania błękiWem meWXlenowXmH 

 
 
11. PN-NN 933-10 ŁaTania geomeWrXcYnXcU właściwości kruVYXw – CYęść 10J Ocena YawarWości 

TrobnXcU cYąVWek – UYiarnienie wXpełniacYX (prYeViewanie w VWrumieniu 
powieWrYa)H 

12. PN-NN 1097-2 ŁaTania mecUanicYnXcU i fiYXcYnXcU właściwości kruVYXw – ÓeWoTX oYnacYania 
oTporności na roYTrabnianieH 

13. PN-NN 1097-3 ŁaTania mecUanicYnXcU i fiYXcYnXcU właściwości kruVYXw – OYnacYanie gęVWości 
naVXpowej i jamiVWościH 

14. PN-NN 1097-4 ŁaTania mecUanicYnXcU i fiYXcYnXcU właściwości kruVYXw – CYęść 4J OYnacYanie 
puVWXcU prYeVWrYeni VucUegoH YagęVYcYonego wXpełniacYaH 

15. PN-NN 1097-5 ŁaTania mecUanicYnXcU i fiYXcYnXcU właściwości kruVYXw – CYęść 5J OYnacYanie 
YawarWości woTX prYeY VuVYenie w VuVYarce Y wenWXlacjąH 

16. PN-NN 1097-6 ŁaTania mecUanicYnXcU i fiYXcYnXcU właściwości kruVYXw –CYęść 6J OYnacYanie 
gęVWości Yiaren i naViąkliwościH 

17. PN-NN 1097-7 ŁaTania mecUanicYnXcU i fiYXcYnXcU właściwości kruVYXw – CYęść 7J OYnacYanie 
gęVWości wXpełniacYa – ÓeWoTa piknomeWrXcYnaH 

18. PN-NN 1097-8 ŁaTania mecUanicYnXcU i fiYXcYnXcU właściwości kruVYXw – CYęść 8J OYnacYanie 
polerowalności kamieniaH 

19. PN-NN 1367-1 ŁaTania właściwości cieplnXcU i oTporności kruVYXw na TYiałanie cYXnników 
aWmoVferXcYnXcU – CYęść 1J OYnacYanie mroYooTpornościH 

20. PN-NN 1367-3 ŁaTania właściwości cieplnXcU i oTporności kruVYXw na TYiałanie cYXnników 
aWmoVferXcYnXcU – CYęść 3J ŁaTanie baYalWowej YgorYeli VłonecYnej meWoTą 
goWowaniaH 

21. PN-NN 1426 AVfalWX i proTukWX aVfalWowe – OYnacYanie peneWracji igłąH 
22.  PN-NN 1427 AVfalWX i proTukWX aVfalWowe – OYnacYanie WemperaWurX mięknienia – ÓeWoTa 

Pierścień i OulaH 
23.  PN-NN 1428 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie YawarWości woTX w emulVjacU 

aVfalWowXcU – ÓeWoTa TeVWXlacji aYeoWropowejH 
24. PN-NN 1429 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie poYoVWałości na Vicie emulVji 

aVfalWowXcU oraY Wrwałości poTcYaV magaYXnowania meWoTą poYoVWałości na Vicie 
25. PN-NN 1744-1 ŁaTania cUemicYnXcU właściwości kruVYXw – AnaliYa cUemicYnaH 
26. PN-NN 1744-4 ŁaTania cUemicYnXcU właściwości kruVYXw – CYęść 4J OYnacYanie poTaWności 

wXpełniacYX To mieVYanek mineralno-aVfalWowXcU na TYiałanie woTXH 
27. PN-NN 12591 AVfalWX i proTukWX aVfalWowe – PXmagania Tla aVfalWów TrogowXcUH 
28. PN-NN 12592 AVfalWX i proTukWX aVfalWowe – OYnacYanie roYpuVYcYalnościH 
29. PN-NN 12593 AVfalWX i proTukWX aVfalWowe – OYnacYanie WemperaWurX łamliwości FraaVVaH 
30. PN-NN 12606-1 AVfalWX i proTukWX aVfalWowe – OYnacYanie YawarWości parafinX – CYęść 1J ÓeWoTa 

TeVWXlacXjnaH 
31. PN-NN 12607-1 

i 
PN-NN 12607-3 

AVfalWX i proTukWX aVfalWowe – OYnacYanie oTporności na WwarTnienie poT 
wpłXwem ciepła i powieWrYa – CYęść 1J ÓeWoTa RØFOØH 
Jw. CYęść 3J ÓeWoTa RFØH 

32. PN-NN 12697-6 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe – ÓeWoTX baTań mieVYanek mineralno-
aVfalWowXcU na gorąco – CYęść 6J OYnacYanie gęVWości objęWościowej meWoTą 
UXTroVWaWXcYnąH 

33. PN-NN 12697-8 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe – ÓeWoTX baTań mieVYanek mineralno-
aVfalWowXcU na gorąco – CYęść 8J OYnacYanie YawarWości wolnej prYeVWrYeniH 

34. PN-NN 12697-11 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe – ÓeWoTX baTań mieVYanek mineralno-
aVfalWowXcU na gorąco – CYęść 11J Określenie powiąYania pomięTYX kruVYXwem i 
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aVfalWemH 
35. PN-NN 12697-12 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe – ÓeWoTX baTań mieVYanek mineralno-

aVfalWowXcU na gorąco – CYęść 12J Określanie wrażliwości na woTęH 
36. PN-NN 12697-13 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe – ÓeWoTX baTań mieVYanek mineralno-

aVfalWowXcU na gorąco – CYęść 13J Pomiar WemperaWurXH 
37. PN-NN 12697-18 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe – ÓeWoTX baTań mieVYanek mineralno-

aVfalWowXcU na gorąco – CYęść 18J SpłXwanie lepiVYcYaH 
38. PN-NN 12697-22 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe – ÓeWoTX baTań mieVYanek mineralno-

aVfalWowXcU na gorąco – CYęść 22J OoleinowanieH 
39. PN-NN 12697-27 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe – ÓeWoTX baTań mieVYanek mineralno-

aVfalWowXcU na gorąco – CYęść 27J Pobieranie próbekH 
40. PN-NN 12697-36 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe – ÓeWoTX baTań mieVYanek mineralno-

aVfalWowXcU na gorąco – CYęść 36J OYnacYanie grubości nawierYcUni aVfalWowXcUH 
41. PN-NN 12846 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie cYaVu wXpłXwu emulVji aVfalWowXcU 

lepkościomierYem wXpłXwowXmH 
42. PN-NN 12847 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie VeTXmenWacji emulVji aVfalWowXcUH 
43. PN-NN 12850 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie warWości pH emulVji aVfalWowXcUH 
44. PN-NN 13043 OruVYXwa To mieVYanek biWumicYnXcU i powierYcUniowXcU uWrwaleń VWoVowanXcU 

na TrogacUH loWniVkacU i innXcU powierYcUniacU prYeYnacYonXcU To rucUuH 
45. PN-NN 13074 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie lepiVYcYX Y emulVji aVfalWowXcU prYeY 

oTparowanieH 
46. PN-NN 13075-1 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – ŁaTanie roYpaTu – CYęść 1J OYnacYanie inTekVu 

roYpaTu kaWionowXcU emulVji aVfalWowXcUH meWoTa Y wXpełniacYem mineralnXmH 
47. PN-NN 13108-1 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe – PXmagania – CYęść 1J ŁeWon AVfalWowXH 
48. PN-NN 13108-20 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe – PXmagania – CYęść 20J ŁaTanie WXpuH 
49. PN-NN 13179-1 ŁaTania kruVYXw wXpełniającXcU VWoVowanXcU To mieVYanek biWumicYnXcU – 

CYęść 1J ŁaTanie meWoTą Pierścienia i OuliH 
50. PN-NN 13179-2 ŁaTania kruVYXw wXpełniającXcU VWoVowanXcU To mieVYanek biWumicYnXcU – 

CYęść 2J LicYba biWumicYnaH 
51. PN-NN 13398 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie nawroWu VprężXVWego aVfalWów 

moTXfikowanXcUH 
52. PN-NN 13399 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie oTporności na magaYXnowanie 

moTXfikowanXcU aVfalWówH 
53. PN-NN 13587 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie ciągliwości lepiVYcYX aVfalWowXcU 

meWoTą pomiaru ciągliwościH 
54. PN-NN 13588 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie koUeYji lepiVYcYX aVfalWowXcU meWoTą 

WeVWu waUaTłowegoH 
55. PN-NN 13589 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie ciągliwości moTXfikowanXcU aVfalWów – 

ÓeWoTa Y TukWXlomeWremH 
56. PN-NN 13614 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie prYXcYepności emulVji biWumicYnXcU 

prYeY YanurYenie w woTYie – ÓeWoTa Y kruVYXwemH 
57. PN-NN 13703 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – OYnacYanie energii TeformacjiH 
58. PN-NN 13808 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – RaVaTX VpecXfikacji kaWionowXcU emulVji 

aVfalWowXcUH 
59. PN-NN 14023 AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe – RaVaTX VpecXfikacji aVfalWów moTXfikowanXcU 

polimeramiH 
60. PN-NN 14188-1 PXpełniacYe YłącYX i YalewX – CYęść 1J SpecXfikacja Yalew na gorącoH 
61. PN-NN 14188-2 PXpełniacYe YłącYX i YalewX – CYęść 2J SpecXfikacja Yalew na YimnoH 
62. PN-NN 22592 PrYeWworX nafWowe – OYnacYanie WemperaWurX Yapłonu i palenia – Pomiar 

meWoTą oWwarWego WXgla ClevelanTaH 
63. PN-NN ISO 2592 OYnacYanie WemperaWurX Yapłonu i palenia – ÓeWoTa oWwarWego WXgla ClevelanTa. 

10.3. Pymagania WecUnicYne  

8 PØ-1 OruVYXwa 2010. OruVYXwa To mieVYanek mineralno-aVfalWowXcU i powierYcUniowXcU uWrwaleń na 
TrogacU  krajowXcU  -  RarYąTYenie  nr  102  Generalnego  MXrekWora  Mróg  OrajowXcU  i  AuWoVWraT  Y  Tnia  19  
liVWopaTa 2010r.H 

9 PØ-2 NawierYcUnie aVfalWowe 2010. NawierYcUnie aVfalWowe na TrogacU krajowXcU - RarYąTYenie nr 102 
Generalnego MXrekWora Mróg OrajowXcU i AuWoVWraT Y Tnia 19 liVWopaTa 2011r.H 

10 PØ-3 NmulVje aVfalWowe 2009. OaWionowe emulVje aVfalWowe na TrogacU publicYnXcU. 



Specyfikacje Techniczne Pykonania i OTbioru RobóW BuTowlanych 
 

146  

10.4. Inne TokumenWy 

68. RoYporYąTYenie ÓiniVWra ØranVporWu i GoVpoTarki ÓorVkiej Y Tnia 2 marca 1999 r. w Vprawie warunków 
WecUnicYnXcUH jakim powinnX oTpowiaTać Trogi publicYne i icU uVXWuowanie (MY.U. nr 43H poY. 430). 

69. OaWalog WXpowXcU konVWrukcji nawierYcUni poTaWnXcU i półVYWXwnXcU. Generalna MXrekcja Mróg 
PublicYnXcU – InVWXWuW ŁaTawcYX Mróg i ÓoVWówH ParVYawa 1997. 
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STPiORŁ Ó-15.03.01 PARSTPA PIĄŻĄCO-OCHRONNA R ASFALTU LANNGO 
1. PSTĘP 

1.1. PrYeTmioW STPiORŁ 

PrYeTmioWem niniejVYej SpecXfikacji ØecUnicYnej PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU 
(SØPiORŁ) Vą wXmagania ToWXcYące wXkonania i oTbioru robóW YwiąYanXcU Y wXkonaniem warVWwX wiążąco-
ocUronnej Y aVfalWu lanegoH kWóre YoVWaną YrealiYowane w ramacU „Rozbiórka moVWu i buTowa przepuVWu w 
ciągu ulicy BorowiańVkiej w RębowicacU”. 

 
1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

SØPiORŁ VWoVowana jeVW jako TokumenW prYeWargowX i konWrakWowX prYX Ylecaniu i realiYacji robóW 
wXmienionXcU w pkW. 1.1. 

 
1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

UVWalenia YawarWe w niniejVYej SØPiORŁ ToWXcYą YaVaT prowaTYenia robóW YwiąYanXcU Y wXkonaniem 
warVWwX wiążącej Y aVfalWu lanego ÓA11 o grubościH lokaliYacji i roTYaju określonXm w MokumenWacji 
ProjekWowej. 

RakreV robóW obejmujeJ 
- wXkonanie warVWwX wiążąco-ocUronnej Y aVfalWu lanego (WwarTolanego) ÓA 11 gr. 4 cm na iYolacji płXWX  
   pomoVWowejH 
- wXkonanie prYeciwVpaTków gr. śr. 5 cm Y aVfalWu lanego (WwarTolanego) ÓA11 o VYerokości 30 cm i VpaTku  
   poprYecYnXm 8Ę Y wXkonaniem uVYcYelnienia VWXków Y krawężnikiem i nawierYcUnią Waśmą biWumicYną. 

 
1.4. Określenia poTVWawowe 

Określenia poTane w niniejVYej SØPiORŁ Vą YgoTne Y YamieVYcYonXmi w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. 
"PXmagania ogólne" pkW. 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania ToWycYące robóW 

Ogólne wXmagania ToWXcYące robóW poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. "PXmagania ogólne" pkW.1.5. 
 

2. ÓATNRIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania ToWycYące maWeriałów 

Ogólne wXmagania ToWXcYące maWeriałówH icU poYXVkiwania i VkłaTowania poTano w SØPiORŁ 
MÓ.00.00.00. "PXmagania ogólne" pkW. 2. 

 
2.2. ÓaWeriały To proTukcji aVfalWu lanego 

ÓaWeriał OaWegoria rucUu 
OR1-OR2 

ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe o wXmiarYe MH[mm] 11 
LepiVYcYe aVfalWowe PÓŁ 25I55-60 
OruVYXwa mineralne Øablica     1;     2;     3 

niniejVYej SØPiORŁ 
 

2.3. OruVYywo 

Øablica 1 PXmagane właściwości kruVYXwa grubego To warVWwX wiążąco-ocUronnej Y aVfalWu lanego 
PunkW    PØ-1 

OruVYXwa 
Właściwość OruVYXwa PXmagania w Yależności oT 

kaWegorii rucUu 
  OR1-OR2 OR3-OR4       OR5-OR6 

4.1.3. UYiarnienie weTług PN-NN 933-1; kaWegoria nie 
niżVYa niżJ Gc85I20 Gc90I15 

4.1.4. Øolerancja     uYiarnieniaH      oTcUXlenia      nie  
więkVYe niż weTług kaWegoriiJ G20I15 G25I15 
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4.1.6. RawarWość   pXłu    weTług     PN-NN     933-1; 
kaWegoria nie wXżVYa niż f2 

4.1.8. 
OVYWałW kruVYXwa weTług PN-NN 933-3 lub 
weTług PN-NN 933-4; kaWegoria nie wXżVYa 
niżJ 

Fl25 lub 
Sl35 

Fl20 lub 
Sl20 

4.1.9. 
ProcenWowa YawarWość Yiaren o powierYcUni 
prYekruVYonej i łamanej w kruVYXwie grubXm 
weTług PN-NN 933-5; kaWegoria nie niżVYa niżJ 

CMeklarowana C95I1 

4.2.2. 
OTporność    kruVYXwa     na     roYTrabnianie  
weTług  normX  PN-NN  1097-2H   roYTYiał 5;  
kaWegoria co najmniej 

LA35 LA30 LA25 

4.2.3 OTporność na polerowanie kruVYXwa wg PN-NN 
1097-8H kaWegoria nie niżVYa niżJ 

PSVMeklarowana PSV50 PSV50 

4.3.1. GęVWość   Yiaren   weTług   PN-NN    1097-6H roYTY. 
7H 8 lub 9J Teklarowana prYeY ProTucenWa 

4.3.3. GęVWość naVXpowa  weTług   normX  PN-NN  1097-
3J Teklarowana prYeY ProTucenWa 

4.4.1. NaViąkliwość    weTług      PN-NN      1097-6H 
YałącYnik Ł; kaWegoria nie wXżVYa niżJ PcmQH5aG 

4.4.2. ÓroYooTporność weTług PN-NN 1367-6H w 1Ę 
NaCIH kaWegoria nie wXżVYa niżJ FNaCL7 

4.5.1. „RgorYel VłonecYna" baYalWu weTług PN-NN 1367-
3H wXmagana kaWegoriaJ SŁLA 

4.5.2. SkłaT     cUemicYnX    -     uproVYcYonX    opiV 
peWrograficYnX weTług PN-NN 932-3J TeklarowanX prYeY proTucenWa 

4.5.3. Grube YaniecYXVYcYenia lekkieH weTług PN-NN 
1744-1 p.14.2; kaWegoria nie wXżVYa niżJ mLpC0H1 

4.6.1. 
RoYpaT              krYemianowX              żużla  
wielkopiecowego  cUłoTYonego   powieWrYem 
weTług PN-NN 1744-1 p.19.1J 

wXmagana oTporność 

4.6.2. 
RoYpaT   żelaYowX  żużla  wielkopiecowego 
cUłoTYonego    powieWrYem    weTług    PN-NN 
1744-1 p.19.2 

wXmagana oTporność 

4.6.3. 
SWałość    objęWości      kruVYXwa     Y      żużla  
VWalownicYego  weTług   PN-NN   1744-1H   p. 19.3; 
kaWegoria nie wXżVYa niżJ 

V3H5 

Jeżeli naViąkliwość jeVW więkVYaH Wo należX baTać mroYooTporność weTług p. 4.4.2. 
 
Øablica 2 PXmagane właściwości kruVYXwa Trobnego To warVWwX wiążącej Y aVfalWu lanego 
PunkW   PØ-1 

OruVYXwa 
2008 

Właściwość kruVYXwa PXmagania w Yależności oT 
kaWegorii rucUu 

OR1-OR2 OR3-OR6 

4.1.3. UYiarnienie weTług PN-NN 933-1H wXmagana 
kaWegoriaJ GF85 

4.1.5. Øolerancja uYiarnienia; oTcUXlenie nie więkVYe niż 
weTług kaWegoriiJ GØCNR GØC20 

4.1.6. RawarWość    pXłu     weTług     PN-NN     933-1; 
kaWegoria nie wXżVYa niżJ f16 

4.1.7. Jakość pXłu  weTług  PN-NN  933-9H kaWegoria nie 
wXżVYa niżJ ÓŁF10 

4.1.10. OanciaVWość kruVYXwa Trobnego weTług PN-  
 NN 933-6H roYTY. 8H kaWegoria nie niżVYa niżJ NcVMeklarowana 

4.3.1. GęVWość Yiaren  weTług  PN-NN  1097-6H  roYTY.  7H  8  
lub 9 Teklarowana prYeY ProTucenWa 
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4.5.3. Grube YaniecYXVYcYenia lekkieH weTług PN-NN 
1744-1 p. 14.2H kaWegoria nie wXżVYa niżJ mLPc0H1 

 
2.4. PypełniacY 

Øablica 3 PXmagane właściwości wXpełniacYa To warVWwX wiążącej Y aVfalWu lanego 

PunkW    PØ-1 
OruVYXwa 

2008 
Właściwości wXpełniacYa 

PXmagania w Yależności oT 
kaWegorii rucUu 

OR1-OR6 

5.2.1. UYiarnienie weTług PN-NN 933-10; YgoTne Y Wablicą 24 PØ1 OruVYXwa 2008 

5.2.2. Jakość pXłu  weTług  PN-NN  933-9H kaWegoria nie 
wXżVYa niżJ Ó6F10 

5.3.1. RawarWość woTX weTług PN-NN 1097-5H nie wXżVYa 
niżJ 1 Ę(mIm) 

5.3.2 GęVWość Yiaren weTług PN-NN 1097-7J Teklarowana prYeY proTucenWa 

5.4.1. 
Polne prYeVWrYenie w VucUXm YagęVYcYonXm 
wXpełniacYu        weTług        PN-NN        1097-4H 
wXmagana kaWegoriaJ 

S28I45 

5.4.2. PrYXroVW WemperaWurX mięknienia weTług PN-NN 
13179-1H wXmagana kaWegoriaJ ARFŁ8I25 

5.5.1. RoYpuVYcYalność w woTYie  weTług   PN-NN 1744-1H 
kaWegoria nie wXżVYa niżJ wV10 

5.5.3.* RawarWość CaC03 w wXpełniacYu wapiennXm weTług 
PN-NN 196-2H kaWegoria nie niżVYa niżJ 

CC70 

5.5.4. RawarWość       woToroWlenku        wapnia        w  
wXpełniacYu mieVYanXmH wXmagana kaWegoriaJ W\aR\)H Oa1U Hf\a Meklarowana 

5.6.2. „LicYba   aVfalWowa"  weTług    PN-NN    13179-2H 
wXmagana kaWegoriaJ Meklarowana 

*) Można VWoVować pyWy z oTpylania poT warunkiem Vpełnienia wymagań jak Tla wypełniacza. Proporcja 
pyłów i wypełniacza wapiennego powinna być Wak TobranaH aby kaWegoria zawarWości CaC03 w mieVzance 
pyłów i wypełniacza wapiennego była nie niżVza niż CC70 

 
2.5. AVfalW 

NależX użyć aVfalW moTXfikowanX polimerami PÓŁ 25I55-60 YgoTnX Y PN-NN 14023. 

2.6. MoTaWki obniżające WemperaWurę ukłaTania 

NależX VWoVować preparaWX na baYie parafin obniżające WemperaWurę ukłaTaniaH kWórXcU prYXTaWność 
YoVWała poWwierTYona poTcYaV wcYeśniejVYXcU YaVWoVowań Y Wakim VamXm roTYajem kruVYXwa (PN-NN 13108-
6H pkW. 4.1). PrYeTVWawiane TokumenWX muVYą YoVWać YaakcepWowane prYeY InVpekWora NaTYoru. 

 
2.7. SkłaTowanie maWeriałów 

2.7.1. SkłaTowanie aVfalWu moTyfikowanego 

AVfalW powinien bXć VkłaTowanX w YbiornikacUH kWórXcU konVWrukcja i użXWe To icU wXkonania maWeriałX 
wXklucYają YaniecYXVYcYenie aVfalWu. Rbiorniki powinnX bXć wXpoVażone w VXVWem grYewcYX pośreTniH Wj. 
uniemożliwiającX beYpośreTni konWakW aVfalWu Y prYewoTami grYewcYXmi. Nie TopuVYcYa Vię ogrYewania aVfalWu 
oWwarWXm ogniem. Rbiornik robocYX oWacYarki powinien bXć iYolowanX WermicYnieH poViaTać auWomaWXcYnX 
VXVWem grYewcYX YTolnX To uWrYXmania YaTanej WemperaWurX Y Wolerancją ±5°C oraY poViaTać ukłaT cXrkulacji 
aVfalWu. PXloW rurX powroWnej muVi YnajTować Vię w Ybiorniku poniżej YwierciaTła gorącego aVfalWu. ØemperaWura 
lepiVYcYa aVfalWowego w Ybiorniku magaYXnowXm (robocYXm) nie powinna prYekracYać WemperaWurX wg 
wVkaYówek proTucenWa aVfalWu. 

 
 
 
 

2.7.2. SkłaTowanie kruVYywa 
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SkłaTowanie kruVYXwa powinno oTbXwać Vię w warunkacU YabeYpiecYającXcU je prYeT 
YaniecYXVYcYeniem i YmieVYaniem Y kruVYXwem o innXm wXmiarYe lub pocUoTYeniu. PoTłoże VkłaTowiVka muVi 
bXć równeH uWwarTYone i oTwoTnione WakH abX nie Topuścić To YaniecYXVYcYenia kruVYXwa w Wrakcie VkłaTowania. 

 
2.7.3. SkłaTowanie wypełniacYa 

SkłaTowanie wXpełniacYa powinno oTbXwać Vię w ViloVacU wXpoVażonXcU w urYąTYenia To aeracji. 
 
2.8. Taśma uVYcYelniająca 

 Mo wXkonania uVYcYelnia VWXku krawężnika i nawierYcUni Y prYeciwVpaTkiem należX YaVWoVować 
VamoprYXlepna Waśmę biWumicYną. MopuVYcYa Vię YaVWoVowanie Towolnego maWeriałuH poViaTającego akWualne 
świaTecWwo jakości. 

 
3. SPRRĘT 

3.1. Ogólne wymagania ToWycYące VprYęWu 

Ogólne wXmagania ToWXcYące VprYęWu poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. "PXmagania ogólne" pkW 3. 
PXkonawca prYXVWępującX To wXkonania nawierYcUni Y aVfalWu lanegoH powinien wXkaYać Vię 

możliwością korYXVWania Y naVWępującego VprYęWuJ 
- wXWwórnia mieVYanki aVfalWowej - na PÓA muVi bXć wTrożonX cerWXfikowanX VXVWem ROPH YgoTnie 

Y wXmaganiami PN-NN 13108-21 
-   koWłów WranVporWowXcU WermoiYolowanXcU Y mieVYaTłem ukłaTarek na poTwoYiu gąVienicowXm lub 

kołowXmH 
-   VprYęWu To ręcYnego wXkońcYenia prYX krawężnikacU i urYąTYeniacU inVWalacXjnXcU (WacYekH żelaYekH 

głaTYikówH łopaWH VYcYoWek iWp.). 
PożąTane jeVW abX ukłaTarka aVfalWu lanego YawierałaJ  

-   płXWę roYścielającą maVęH 
-  poTgrYewaną belkę wibracXjnąH profilującą i YagęVYcYającą nawierYcUnięH 

- YeVpół napęTowX Y VXVWemem UXTraulicYnego VWerowania profilu 
poprYecYnegoH 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania ToWycYące WranVporWu 

Ogólne wXmagania ToWXcYące WranVporWu poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. "PXmagania ogólne" pkW 4. 

4.2. TranVporW aVfalWu lanego 

AVfalW lanX powinien bXć prYewożonX w koWłacU WermoiYolowanXcU Y mieVYaTłem. P cYaVie WranVporWu 
aVfalW lanX muVi bXć prYeY całX cYaV mieVYanX w koWle. CYaV WranVporWu (oT YałaTunku To roYłaTunku) aVfalWu lanego 
w koWłacU nie powinien prYekracYać 8 goTYin prYX WemperaWurYe To 200°C. Mo koWła Y aVfalWem lanXm należX ToTać 
preparaW na baYie parafin obniżającX WemperaWurę ukłaTania i poprawiającX urabialność. 

 
4.3. PypełniacY 

PXpełniacY luYem należX prYewoYić w cXVWernacU prYXVWoVowanXcU To prYewoYu maWeriałów VXpkicUH 
umożliwiającXcU roYłaTunek pneumaWXcYnX. PXpełniacY należX VkłaTować w ViloVacU prYXVWoVowanXcU To 
VkłaTowania maWeriałów VXpkicUH wXpoVażonXcU w oTpowieTni VXVWem ToYowania wXpełniacYa To mieVYalnika. 

 
4.4. OruVYywo 

OruVYXwo można prYewoYić TowolnXmi śroTkami WranVporWuH w warunkacU YabeYpiecYającXcU je prYeT 
YaniecYXVYcYeniamiH YmieVYaniem Y innXmi aVorWXmenWami kruVYXwa lub jego frakcjami i naTmiernXm 
Yawilgoceniem. 

 
5. PYOONANIN ROŁÓT 

5.1. Ogólne YaVaTy wykonania robóW 

Ogólne YaVaTX wXkonania robóW poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. "PXmagania ogólne" pkW 5. 

5.2. ProjekWowanie mieVYanki mineralno-aVfalWowej 
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Ra   opracowanie   recepWX   oTpowiaTa   PXkonawca.   RecepWa   powinna   bXć   YaakcepWowana   
i YaWwierTYona prYeY InżXniera. 

PXkonawca w Werminie na Twa WXgoTnie prYeT prYXVWąpieniem To proTukcji warVWwX wiążącej lub 
ścieralnej Y aVfalWu lanegoH ToVWarcYX InżXnierowi To akcepWacji projekW VkłaTu mieVYanki mineralno -aVfalWowej 
oraY TokumenWX poWwierTYające wXmaganą jakość VWoVowanXcU maWeriałów. ProjekWowanie mieVYanki 
mineralno-aVfalWowej polega naJ 

- ToborYe VkłaTników mieVYankiH 
- ToborYe opWXmalnej ilości aVfalWuH 
- określeniu jej właściwości i porównaniu wXników Y Yałożeniami projekWowXmi. 

UYiarnienie  mieVYanki  mineralnej  beWonu  aVfalWowego  To  warVWwX  poTbuTowX  oraY  minimalne 
YawarWości aVfalWu poTano w WablicX 4 (wg PØ-2). 

 
Øablica 4 UYiarnienie mieVYanki mineralnej To ÓA To warVWwX wiążącej oraY min. YawarWość aVfalWu - wg PØ-2 

PrYeViewH ĘH mIm 
wXmiar ViWa # w mmH 

YawarWość aVfalWu 

RYęTne krYXwXcU 
granicYnXcU uYiarnienia 

mieVYanki ÓA 11 
PrYecUoTYi prYeYJ  

16 100 
11H2 90 -100 

8 70-85 
5H6 - 
2 45-55 

0H125 22-35 
0H063 20-28 

RawarWość aVfalWu** w mieVYance mineralno-
aVfalWowejH ĘH mIm 

Łmin6H8 

** minimalna YawarWość lepiVYcYa (kaWegoria Bmin) w mieVYankacU minerał no-aVf alWowX eU YoVWała poTana Tla 
Yałożonej gęVWości mieVYanki mineralnej 2H650 ÓgIm3. Jeśli VWoVowana mieVYanka mineralna ma inną gęVWość (pa)H 
Wo To wXYnacYenia minimalnej YawarWości lepiVYcYa poTaną warWość Łmin należX pomnożyć prYeY wVpółcYXnnik a 
wg równaniaJ 

a=2H65Ipa 
pa - gęVWość objęWościowa Yiaren kruVYXwa mieVYanki mineralnejH w [ÓgIm3]H określ. YgoTnie Y normą NN 1097-6 
Øablica 5 PXmagane właściwości aVfalWu lanego To warVWw wiążącej nawierYcUni moVWowXcUH OR 1-OR6 

Lp Właściwość ÓeWoTa baTania 
PXmagania  w Yależności  oT  kaWegorii 

rucUu 
OR1 - OR2 OR3 - OR4 

1 ØwarTość (OTporność 
na Teformacje Wrwałe) PN-NN 12697-20 

Imin1H0 
Imax4H0 
INC0H6 

Imin1H0 
Imax4H0 
INC0H6 

 
5.3. PyWwarYanie mieVYanki mineralno-aVfalWowej 

ÓieVYankę   mineralno-aVfalWową   należX    proTukować   w    oWacYarce    o    mieVYaniu    cXklicYnXm  
Yapewniającej prawiTłowe ToYowanie VkłaTnikówH icU wXVuVYenie i wXmieVYanie oraY YacUowanie WemperaWurX 
VkłaTników i goWowej mieVYanki mineralno-aVfalWowej. MoYowanie VkłaTnikówH w WXm Wakże wVWępneH powinno 
bXć wagowe i YauWomaWXYowane. Øolerancje ToYowania VkłaTników mogą wXnoVićJ jeTna TYiałka elemenWarna 
wagiH  lecY  nie  więcej  niż ±  2Ę w VWoVunku To  maVX  VkłaTnika.  AVfalW   w  Ybiorniku   powinien  bXć ogrYewanX w 
VpoVób pośreTniH  Y  ukłaTem WermoVWaWowaniaH YapewniającXm uWrYXmanie VWałej WemperaWurX Y Wolerancją ± 5°C. 
ØemperaWura aVfalWu w Ybiorniku nie powinna prYekracYaćJ 
PÓŁ 25I55-60 180°C 

OruVYXwo powinno bXć wXVuVYone i Wak poTgrYaneH abX mieVYanka mineralna po ToTaniu wXpełniacYa 
uYXVkała właściwą WemperaWurę. ÓakVXmalna WemperaWura gorącego kruVYXwa nie powinna bXć wXżVYa o więcej 
niż 30°C oT makVXmalnej WemperaWurX mieVYanki mineralno-aVfalWowej poTanej poniżej. 

NajwXżVYa i najniżVYa WemperaWura mieVYanki mineralno-aVfalWowejJ 
PÓŁ 25I55-60 oT 180°C To 230°C(najniżVYa WemperaWura ToWXcYX mieVYanki mineralno-aVfalWowej ToVWarcYonej na 
miejVce wbuTowaniaH a najwXżVYa WemperaWura ToWXcYX mieVYanki mineralno-aVfalWowej beYpośreTnio po 
wXWworYeniu w wXWwórni ÓÓA). 
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5.4. PrYygoWowanie poTłoża 

PoTłoże poT warVWwę wiążącąH ścieralną nawierYcUni Y aVfalWu lanego VWanowi warVWwa poTbuTowX lub 
wiążącej Y ŁA lub płXWa obiekWu moVWowego. PoTłoże powinno bXć wXprofilowaneH równeH wXcYXVYcYone i VucUe. 
PoTłoże nie powinno bXć Vkrapiane lepiVYcYem aVfalWowXm prYeT ułożeniem na nim warVWwX aVfalWu lanego. 
ŁrYegi krawężników oraY innXcU urYąTYeń inVWalacXjnXcU WakicU jak właYXH wpuVWX iWp. powinnX bXć prYeT 
ułożeniem aVfalWu lanego poVmarowane lepiVYcYem aVfalWowXm (gorącX aVfalW TrogowXH aVfalW upłXnnionXH 
emulVja kaWionowa). 

 
5.5. Parunki prYyVWąpienia To robóW 

ParVWwa nawierYcUni Y aVfalWu lanego może bXć ukłaTanaH gTX WemperaWura powieWrYa w ciągu oVWaWniej 
TobX  bXła  nie  niżVYa  niż +5°CH  a  w  cYaVie  wXkonXwania  robóW  nie  niżVYa  niż +10°C.  AVfalW  lanX  nie  może  bXć 
ukłaTanX poTcYaV TeVYcYu oraY na wilgoWnXm poTłożu. 

 
5.6.  Rarób próbny 

PXkonawca prYeT prYXVWąpieniem To proTukcji mieVYanek mineralno-aVfalWowXcU jeVW YobowiąYanX To 
prYeprowaTYenia w obecności InVpekWora NaTYoru (lub InżXniera) konWrolnej proTukcji w poVWaci Yarobu 
próbnego. 
SprawTYenie YawarWości aVfalWu w mieVYance określa Vię wXkonując ekVWrakcję. Nie TopuVYcYa Vię wXkonXwania 
Yarobu próbnego „na VucUo". 
 
5.7. OTcinek próbny 

Jeżeli  InżXnier uYna Ya  koniecYne wXkonanie oTcinka próbnego WoH  co najmniej  3 Tni  prYeT 
roYpocYęciem robóW. PXkonawca wXkona oTcinek próbnX w celuJ  

- VWwierTYeniaH cYX użXWX VprYęW jeVW właściwXH 
-  określenia    grubości    aVfalWu    lanego   wbuTowanego   koniecYnej    To    uYXVkania    wXmaganej    

w MokumenWacji ProjekWowej grubości warVWwXH 
- określenia   cYaVu   mieVYania  VkłaTników  aVfalWu   lanego   koniecYnego   To   uYXVkania  właściwej 

WemperaWurXH 
Mo Wakiej  próbX PXkonawca użXje WakicU VamXcU maWeriałów oraY VprYęWuH jakie będą    VWoVowane To 

wXkonania warVWwX. 
OTcinek próbnX powinien bXć YlokaliYowanX w miejVcu i o Tługości uYgoTnionej Y InżXnierem. 
 

5.8. Pykonanie warVWwy aVfalWu lanego 

ÓieVYankę aVfalWu lanego należX wbuTować w VpoVób mecUanicYnXH prYX użXciu ukłaTarki. UkłaTanie 
ręcYne jeVW TopuVYcYalne WXlko w WXcU miejVcacUH gTYie nie jeVW możliwe wbuTowanie jej prYX pomocX ukłaTarki. 
UkłaTanie mieVYanki muVi oTbXwać Vię w VpoVób ciągłXH beY prYeVWojówH Y jeTnoVWajną pręTkością. ØemperaWura 
wXWwarYania aVfalWu lanego wXnoVi oT 180 To 230 VWopni CelVjuVYa. ØemperaWura aVfalWu lanego nie powinna bXć 
więkVYa niż 230 VWopni CelVjuVYa Ye wYglęTu na koniecYność ogranicYenia emiVji oparów. 

Raleca Vię ukłaTanie aVfalWu lanego całą VYerokością jeYTni. RłącYa poTłużne warVWwX wiążącej i ścieralnej 
powinnX bXć prYeVunięWe wYglęTem ViebieH o co najmniej 10 cm. RłącYe należX TokłaTnie YaWrYećH abX oWrYXmać 
równą powierYcUnię. P raYie poWrYebX To roYgrYania krawęTYi można VWoVować promienniki poTcYerwieni. Mo 
wXkonXwania YłącY można VWoVowaćH Ya YgoTą InżXnieraH VamoprYXlepne WaśmX aVfalWowo-kaucYukoweH kWóre 
prYXlepia Vię To obcięWej krawęTYi. ØaśmX We muVYą poViaTać akWualną aprobaWę WecUnicYną. 

Jeśli na warVWwie ocUronnej Y aVfalWu lanego ma bXć ułożona warVWwa ścieralna Y SÓAH Wo warVWwa 
aVfalWu lanego powinna bXć poTcYaV jej ukłaTania uVYorVWniona grXVem 2I5mm lub 5I8mm w ilości 2-3 kgIm2. 

 
5.9. OrawęTYie 

OrawęTYie należX wXkonać YgoTnie Y YapiVem w pkW. 8.6.4 PØ2 NawierYcUnie aVfalWowe 2008. 
 
5.10. ÓonWaż Waśmy biWumicYnej 

 Øaśmę VamoprYXlepną monWować YgoTnie Y Yaleceniami proTucenWa. 
6. OONTROLA JAOOŚCI ROŁÓT 

6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 
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Ogólne YaVaTX konWroli jakości robóW poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00 "PXmagania ogólne" pkW 6. 
NależX prowaTYić RakłaTową OonWrolę ProTukcji (ROP) YgoTnie Y PN-NN 13108-21. P ramacU RakłaTowej OonWroli 
ProTukcji należX VprawTYić proTukcXjnX poYiom YgoTności meWoTą pojeTXncYXcU wXników YgoTnie Y punkWem 
A.3 YałącYnika A To normX PN-NN 13108-21. NależX VWoVować Vię To PXmagań ØecUnicYnXcU PØ-2H p. 7.4.1.5. 

 
6.2. ŁaTania prYeT prYyVWąpieniem To robóW 

PrYeT prYXVWąpieniem To robóW PXkonawca powinienJ 
uYXVkać wXmagane TokumenWXH TopuVYcYające wXrobX buTowlane To obroWu i powVYecUnego VWoVowania (np. 
VWwierTYenie o oYnakowaniu maWeriału Ynakiem CN lub Ynakiem buTowlanXm ŁH cerWXfikaW YgoTnościH Teklarację 
YgoTnościH aprobaWę WecUnicYnąH ew. baTania maWeriałów wXkonane prYeY ToVWawców iWp.)H 
ew. wXkonać właVne baTania właściwości maWeriałów prYeYnacYonXcU To wXkonania robóWH określone prYeY 
InżXniera. 

PVYXVWkie TokumenWX oraY wXniki baTań PXkonawca prYeTVWawia InżXnierowi To akcepWacji. 
 

6.3. ŁaTania w cYaVie robóW 

6.3.1. Uwagi ogólne 

ŁaTania TYielą Vię naJ 
- baTania wXkonawcX (w ramacU właVnego naTYoru)H 
- baTania konWrolne (w ramacU naTYoru YlecenioTawcX - InżXniera). 
 

6.3.2. ŁaTania Pykonawcy 

ŁaTania PXkonawcX Vą wXkonXwane prYeY PXkonawcę lub jego Yleceniobiorców celem VprawTYeniaH 
cYX jakość maWeriałów buTowlanXcU (mieVYanek mineralno-aVfalWowXcU i icU VkłaTnikówH lepiVYcYX i maWeriałów 
To uVYcYelnień iWp.) oraY goWowej warVWwX (wbuTowane warVWwX aVfalWoweH połącYenia iWp.) Vpełniają wXmagania 
określone w konWrakcie. 

PXkonawca powinien wXkonXwać We baTania poTcYaV realiYacji konWrakWuH Y nieYbęTną VWarannością 
i w wXmaganXm YakreVie. PXniki należX YapiVXwać w proWokołacU. P raYie VWwierTYenia ucUXbień w VWoVunku To 
wXmagań konWrakWuH icU prYXcYXnX należX nieYwłocYnie uVunąć. 

PXniki baTań PXkonawcX należX prYekaYXwać InżXnierowi na jego żąTanie. InżXnier może YTecXTować 
o Tokonaniu oTbioru na poTVWawie baTań PXkonawcX. P raYie YaVWrYeżeń InżXnier może prYeprowaTYić baTania 
konWrolne weTług pkW. 6.3.3. 

RakreV baTań PXkonawcX YwiąYanX Y wXkonXwaniem nawierYcUniJ  
- pomiar WemperaWurX powieWrYaH 
- pomiar WemperaWurX mieVYanki mineralno-aVfalWowej poTcYaV wXkonXwania nawierYcUni  

(wg PN-NN 12697-13)H 
- ocena wiYualna mieVYanki mineralno-aVfalWowejH  
- wXkaY ilości maWeriałów lub grubości wXkonanej warVWwXH  
- pomiar VpaTku poprYecYnego warVWwX aVfalWowejH  
- pomiar równości warVWwX aVfalWowej (wg pkW. 6.4.2.5)H  
- pomiar parameWrów geomeWrXcYnXcU pobocYXH  
- ocena wiYualna jeTnoroTności powierYcUni warVWwXH  
- ocena wiYualna jakości wXkonania połącYeń WecUnologicYnXcU. 
 

6.3.3. ŁaTania konWrolne 

ŁaTania konWrolne Vą baTaniami InżXnieraH kWórXcU celem jeVW VprawTYenieH cYX jakość maWeriałów 
buTowlanXcU (mieVYanek mineralno-aVfalWowXcU i icU VkłaTnikówH lepiVYcYX i maWeriałów To uVYcYelnień iWp.) oraY 
goWowej warVWwX (wbuTowane warVWwX aVfalWoweH połącYenia iWp.) Vpełniają wXmagania określone w konWrakcie. 
PXniki WXcU baTań Vą poTVWawą oTbioru. Pobieraniem próbek i wXkonaniem baTań na miejVcu buTowX Yajmuje 
Vię InżXnier w obecności PXkonawcX. ŁaTania oTbXwają Vię również wWeTXH gTX PXkonawca YoVWanie w porę 
powiaTomionX o IcU WerminieH jeTnak nie bęTYie prYX nicU obecnX. 
 

 

6.3.4. ŁaTania konWrolne ToTaWkowe 

P wXpaTku uYnaniaH że jeTen Y wXników baTań konWrolnXcU nie jeVW repreYenWaWXwnX Tla ocenianego 
oTcinka buTowXH PXkonawca ma prawo żąTać prYeprowaTYenia baTań konWrolnXcU ToTaWkowXcU. 
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InżXnier i PXkonawca TecXTują wVpólnie o miejVcacU pobierania próbek i wXYnacYeniu oTcinków 
cYęściowXcU ocenianego oTcinka buTowX. Jeżeli oTcinek cYęściowX prYXporYąTkowanX To baTań konWrolnXcU nie 
może bXć jeTnoYnacYnie i YgoTnie wXYnacYonXH Wo oTcinek Wen nie powinien bXć mniejVYX niż 20Ę ocenianego 
oTcinka buTowX. 

Mo oTbioru uwYglęTniane Vą wXniki baTań konWrolnXcU i baTań konWrolnXcU ToTaWkowXcU To 
wXYnacYonXcU oTcinków cYęściowXcU. 

OoVYWX baTań konWrolnXcU ToTaWkowXcU YażąTanXcU prYeY PXkonawcę ponoVi PXkonawca. 
 

6.4. Płaściwości warVWwy i nawierYcUni oraY TopuVYcYalne oTcUyłki 

Na eWapie ocenX jakości wbuTowanej mieVYanki mineralno-aVfalWowej poTaje Vię warWości TopuVYcYalne i 
WolerancjeH w kWórXcU uwYglęTnia VięJ roYrYuW wXVWępującX prYX pobieraniu próbekH TokłaTność meWoT baTań oraY 
oTVWępVWwa uwarunkowane meWoTą pracX. 

Właściwości maWeriałów należX oceniać na poTVWawie baTań pobranXcU próbek mieVYanki mineralno-
aVfalWowej prYeT wbuTowaniem (wbuTowanie oYnacYa wXkonanie warVWwX aVfalWowej). PXjąWkowo TopuVYcYa 
Vię baTania próbek pobranXcU Y wXkonanej warVWwX aVfalWowej. 

 
6.4.1 ÓieVYanka mineralno-aVfalWowa 

MopuVYcYalne warWości oTcUXłek i Wolerancje YawarWe Vą w PØ-2 NawierYcUnie aVfalWowe 2008H punkW 
8.8.1. 

 
6.4.2. ParVWwa aVfalWowa 

MopuVYcYalne warWości oTcUXłek i Wolerancje YawarWe Vą w PØ-2 NawierYcUnie aVfalWowe 2008H punkW 
8.8.2. 

 
6.4.2.1. SpaTki poprYecYne 

SpaTki poprYecYne nawierYcUni należX baTać nie rYaTYiej niż co 20 m oraY w punkWacU głównXcU 
łuków poYiomXcU. 

SpaTki poprYecYne powinnX bXć YgoTne Y TokumenWacją projekWowąH Y Wolerancją ± 0H5Ę. 
 

6.4.2.2. Równość poTłużna i poprYecYna 

Mo ocenX równości poTłużnej warVWwX wiążącej nawierYcUni Tróg wVYXVWkicU klaV WecUnicYnXcU należX 
VWoVować meWoTę Y wXkorYXVWaniem łaWX 4-meWrowej i klina lub meWoTX równoważnej użXciu łaWX i klinaH mierYąc 
wXVokość prYeświWu w połowie Tługości łaWX. Pomiar wXkonuje Vię nie rYaTYiej niż co 10 m. PXmagana równość 
poTłużna jeVW określona w roYporYąTYeniu ToWXcYącXm warunków WecUnicYnXcUH jakim powinnX oTpowiaTać 
Trogi publicYne. 

Mo ocenX równości poprYecYnej warVWwX wiążącej nawierYcUni Tróg wVYXVWkicU klaV WecUnicYnXcU należX 
VWoVować meWoTę Y wXkorYXVWaniem łaWX 4-meWrowej i klina lub meWoTX równoważnej użXciu łaWX i klina. Pomiar 
należX wXkonXwać w kierunku proVWopaTłXm To oVi jeYTniH na każTXm ocenianXm paVie rucUuH nie rYaTYiej niż co 
10 m. PXmagana równość poprYecYna jeVW określona w roYporYąTYeniu ToWXcYącXm warunków WecUnicYnXcUH 
jakim powinnX oTpowiaTać Trogi publicYne. 

 
6.4.2.3. PoYoVWałe właściwości warVWwy aVfalWowej 

SYerokość warVWwXH mierYona 10 raYX na 1 km każTej jeYTniH nie może Vię różnić oT VYerokości 
projekWowanej o więcej niż ± 5 cm. 

RYęTne wXVokościoweH mierYone co 10 m na proVWXcU i co 10 m na oVi poTłużnej i krawęTYiacUH powinnX 
bXć YgoTne Y TokumenWacją projekWową Y TopuVYcYalną Wolerancją ± 1 cmH prYX cYXm co najmniej 95Ę 
wXkonanXcU pomiarów nie może prYekracYać prYeTYiału TopuVYcYalnXcU oTcUXleń. 

UkVYWałWowanie oVi w planieH mierYone co 100 mH nie powinno różnić Vię oT TokumenWacji projekWowej 
o± 5 cm. 

ZłącYa poTłużne i poprYecYneH VprawTYone wiYualnieH powinnX bXć równe i YwiąYaneH wXkonane w linii 
proVWejH równolegle lub proVWopaTle To oVi Trogi. PrYXlegające warVWwX powinnX bXć w jeTnXm poYiomie. 

PXgląT YewnęWrYnX warVWwXH VprawTYonX wiYualnieH powinien bXć jeTnoroTnXH beY VpękańH TeformacjiH 
plam i wXkruVYeń. 

 
7. OŁÓIAR ROŁÓT 
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7.1. Ogólne YaVaTy obmiaru robóW 

Ogólne YaVaTX obmiaru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. „PXmagania ogólne". 

7.2. JeTnoVWka obmiarowa 

JeTnoVWką obmiaru jeVWJ 
- 1m2 (meWr kwaTraWowX) – warVWwX wiążąco-ocUronnej oraY prYeciwVpaTku wXkonanXcU Y aVfalWu lanego 
o grubości warVWwX określonej w MokumenWacji ProjekWowej. 

 
8. OMŁIÓR ROŁÓT 

8.1. Ogólne YaVaTy oTbioru robóW 

Ogólne YaVaTX oTbioru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. „PXmagania ogólne". 

8.2. SYcYegółowe YaVaTy oTbioru robóW 

ÓieVYankę i ułożoną Y niej warVWwę uYnaje Vię Ya wXkonaną YgoTnie Y wXmaganiami niniejVYej 
VpecXfikacjiH jeżeli wXniki pomiarów i baTań Y YacUowaniem Wolerancji TałX wXniki poYXWXwne oraY wXniki ocenX 
makroVkopowej Vą poYXWXwne. 

 
9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne uVWalenia ToWycYące poTVWawy płaWności 

Ogólne uVWalenia ToWXcYące poTVWawX płaWności poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. „PXmagania 

ogólne". 

9.2. Cena jeTnoVWki obmiarowej 

Cena wXkonania 1m2 warVWwX wiążącej i prYeciwVpaTku Y aVfalWu lanego obejmujeJ 
Z     prace pomiarowe i prYXgoWowawcYeH 
Z     oYnakowanie robóWH 
Z prYXgoWowanie poTłożaH 
Z wXkonanie konVWrukcji oTcinka próbnego wraY Y nawierYcUnią Y aVfalWu WwarTolanego oraY 

Tokonanie jego próbnego obciążeniaH 
Z     Yakup i ToVWarcYenie maWeriałów prYeYnacYonXcU To proTukcji mieVYankiH 
Z opracowanie recepWX laboraWorXjnej wraY Y baTaniami oraY inVWrukcji prowaTYenia robóW 
Z wXWworYenie mieVYankiH 
Z WranVporW mieVYanki To miejVca wbuTowaniaH 
Z mecUanicYne  roYłożenie mieVYanki  aVfalWu  lanego  YgoTnie  Y YaprojekWowaną  grubościąH 

niweleWą i VpaTkami poprYecYnXmiH 
Z     monWaż WaśmX uVYcYelniającejH  
Z ocYXVYcYenie miejVca pracX i uWXliYacja oTpaTówH 
Z      prYeprowaTYenie nieYbęTnXcU baTań laboraWorXjnXcU i pomiarów wXmaganXcU w SØPiORŁH     
Z      koVYWX uYXVkania wXmaganXcU uYgoTnień i akcepWacjiH 
Z   koVYWX YwiąYane Y ocUroną oWacYającego śroTowiVka i prYXległXcU WraV komunikacXjnXcU 

  prYeT negaWXwnXmi VkuWkami prowaTYonXcU robóW. 
 

10. PRRNPISY RPIĄRANN 

PN-NN 12697-11          ÓieVYanki    mineralno-aVfalWowe.     ÓeWoTX    baTań     mieVYanek    mineralno-  
aVfalWowXcU na gorąco. CYęść 1J RawarWość lepiVYcYa roYpuVYcYalnegoH 

PN-NN 12697-2          ÓieVYanki    mineralno-aVfalWowe.    ÓeWoTX    baTań    mieVYanek    mineralno- 
aVfalWowXcU na gorąco. CYęść 2J OYnacYanie VkłaTu YiarnowegoH 

PN-NN 12697-11          ÓieVYanki   mineralno-aVfalWowe. ÓeWoTX    baTania    mieVYanek   mineralno- 
aVfalWowXcU na gorąco. CYęść 11J Określanie powiąYania pomięTYX kruVYXwem i 
aVfalWemH 

PN FN 12697 12             ÓieVYanki aVfalWowe. ÓeWoTX baTania mieVYanek mineralno-biWumicYnXcU na gorąco. 
CYęść 13J Pomiar WemperaWurXH 
ÓieVYanki aVfalWowe. ÓeWoTX baTania mieVYanek mineralno-biWumicYnXcU na gorąco. 

CYęść 14J RawarWość woTXH 
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PÓ FÓ 12697 18          ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe. ÓeWoTX    baTań     mieVYanek    mineralno-aVfalWowXcU 
na gorąco. CYęść 18J SYWXwność lepiVYcYaH 

PN FN 19697 2 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe. ÓeWoTX    baTania    mieVYanek    mineralno- 
aVfalWowXcU na gorąco. CYęść 2J OYnacYenie VkłaTu YiarnowegoH 

PN FN 12697 22       ÓieVYanki  mineralno-aVfalWowe.  ÓeWoTX     baTania     mieVYanek     mineralno-
aVfalWowXcU na gorąco. CYęść 22J OkleinowanieH 

PN-NN 12697-23                ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe. ÓeWoTX   baTania    mieVYanek   mineralno- 
               aVfalWowXcU na gorąco. CYęść 23J Określanie pośreTniej wXWrYXmałości na roYciąganie  
              próbek aVfalWowXcUH 

PN-NN 12697-27  ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe. ÓeWoTX    baTań    mieVYanek    mineralno- 
                 aVfalWowXcU na gorąco. CYęść 27J Pobieranie próbekH                
PN-NN 12697-28 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe. ÓeWoTX baTań mieVYanek mineralno- aVfalWowXcU  na  

gorąco. CYęść 28J PrYXgoWowanie  próbek  To  oYnacYania YawarWości lepiVYcYaH 
YawarWości woTX i uYiarnieniaH 

PN-NN 12697-29      ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe. ÓeWoTa baTania mieVYanek mineralno- aVfalWowXcU  
VWoVowanXcU na gorąco. CYęść 29J OYnacYenie wXmiarów próbki Y mieVYanki mineralno- 
aVfalWowejH  
ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe. ÓeWoTX baTań mieVYanek mineralno- 

PN-NN 12697-30                aVfalWowXcU na gorąco. CYęść 30J PrYXgoWowanie próbek YagęVYcYonXcU prYeY ubijanie 
ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe. ÓeWoTX baTania mieVYanek mineralno- 

PN-NN 12697-33               aVfalWowXcU  na  gorąco.  CYęść  33J  PrYXgoWowanie  próbek YagęVYcYanXcU 
                                               urYąTYeniem wałującXmH 
PN NN 12697                        ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe.    ÓeWoTX    baTań    mieVYanek    mineralno-

aVfalWowXcU na gorąco. CYęść 35J ÓieVYanie laboraWorXjneH 
 PN-NN 12697-36                 ÓieVYanki    mineralno-aVfalWowe.    ÓeWoTX    baTań    mieVYanek    mineralno- 

aVfalWowXcU   na   gorąco.   CYęść   36J   OYnacYanie   grubości   nawierYcUni aVfalWowXcUH 
PN FN 12697 R ÓieVYanki    mineralno-aVfalWowe.    ÓeWoTX    baTań    mieVYanek    mineralno- 

aVfalWowXcU na gorąco. CYęść 5J OYnacYanie gęVWościH 
ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe. ÓeWoTX baTań mieVYanek mineralno-  

PN-NN 12697-6 aVfalWowXcU na gorąco. CYęść 6J OYnacYanie gęVWości objęWościowej próbek 
mieVYanki mineralno-aVfalWowejH 

PN FN 12697 8 ÓieVYanki    mineralno-aVfalWowe.    ÓeWoTX    baTań    mieVYanek    mineralno- 
  aVfalWowXcU na gorąco. CYęść 8J OYnacYanie YawarWości wolnej prYeVWrYeniH 
PN-NN 13108-6 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe. PXmagania. CYęść 6J AVfalW lanXH 
PN-NN 13108-20        ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe. PXmagania. CYęść 20J ŁaTanie WXpuH 

PN-NN 13108-21   ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe. PXmagania. CYęść 21J RakłaTowa OonWrola ProTukcji 
  AVfalWX i lepiVYcYa aVfalWowe. RaVaTX VpecXfikacji Tla aVfalWów  moTXfikowanXcU 

 polimeramiH 
PN FN 13043 OruVYXwo To mieVYanek mineralno-aVfalWowXcU i powierYcUniowXcU uWrwaleń na 

TrogacUH loWniVkacU i innXcU powierYcUniacU prYeYnacYonXcU To rucUuH 
PN-NN 1097-2 ŁaTania mecUanicYnXcU i fiYXcYnXcU właściwości kruVYXw. ÓeWoTX oYnacYania 

oTporności na roYTrabianieH 
PN NN 1097 3 ŁaTania mecUanicYnXcU i fiYXcYnXcU właściwości kruVYXw. OYnacYanie gęVWości 

naVXpowej i jamiVWościH 
   ŁaTania   mecUanicYnXcU   i   fiYXcYnXcU   właściwości   kruVYXw.    CYęść   4J 
    OYnacYanie puVWXcU prYeVWrYeni VucUegoH YagęVYcYonego wXpełniacYa 
    ŁaTania   mecUanicYnXcU   i   fiYXcYnXcU   właściwości   kruVYXw.    CYęść   5J 
    OYnacYanie YawarWości woTX prYeY VuVYenie w VuVYarce Y wenWXlacjąH 
PN FN 10Q7     ŁaTania   mecUanicYnXcU   i   fiYXcYnXcU   właściwości   kruVYXw.    CYęść   6J 

   OYnacYanie gęVWości Yiaren i naViąkliwościH 
PNFN10Q7 7    ŁaTania   mecUanicYnXcU   i   fiYXcYnXcU   właściwości   kruVYXw.    CYęść   7J 

OYnacYanie gęVWości wXpełniacYa. ÓeWoTa piknomeWrXcYnaH 
PN-NN 1097-9   ŁaTania   mecUanicYnXcU   i   fiYXcYnXcU   właściwości   kruVYXw.    CYęść   8J  

OYnacYanie polerowalności kamieniaH 
PN FN 1367 1   ŁaTania właściwości cieplnXcU i oTporności kruVYXw na TYiałanie cYXnników 

aWmoVferXcYnXcU. CYęść 1J OYnacYanie mroYooTpornościH 
ŁaTania właściwości cieplnXcU i oTporności kruVYXw na TYiałanie cYXnnikówJ 

PN-NN 1367-3 aWmoVferXcYnXcU. CYęść 3J  ŁaTanie baYalWowej YgorYeli VłonecYnej meWoTąJ 
GoWowaniaH 
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PN NN 1367 5 ŁaTania właściwości cieplnXcU i oTporności kruVYXw na TYiałanie cYXnnikówJ 
aWmoVferXcYnXcU. CYęść 5J OYnacYanie oTporności na VYok WermicYnXH 

PN NN 1367 8 ŁaTania właściwości cieplnXcU i oTporności kruVYXw na TYiałanie cYXnnikówJ 
 aWmoVferXcYnXcU. CYęść 6J ÓroYooTporność w obecności VoliH 
PN-NN 932-1 ŁaTania poTVWawowXcU właściwości kruVYXw. ÓeWoTX pobierania próbekH 
 ŁaTania poTVWawowXcU właściwości kruVYXw. ÓeWoTX pomniejVYania próbek 

LaboraWorXjnXcUH 
PN NN 932 ŁaTania   poTVWawowXcU   właściwości   kruVYXw.   ProceTura   i   Werminologia 

uproVYcYonego opiVu peWrograficYnegoH 
PN NN 932 5 ŁaTania   poTVWawowXcU   właściwości   kruVYXw.    CYęść   5J    PXpoVażenie 

  poTVWawowe i wYorcowanieH 
PN NN 932  ŁaTania poTVWawowXcU właściwości kruVYXw. CYęść 6J Mefinicje powWarYalności 

i oTWwarYalnościH 
PN NN Q33 1 ŁaTania geomeWrXcYnXcU właściwości kruVYXw. OYnacYanie VkłaTu Yiarnowego. 

ÓeWoTa prYeViewaniaH 
ŁaTania geomeWrXcYnXcU właściwości kruVYXw. CYęść 10J Ocena YawarWości 

PN-NN 933-10 TrobnXcU   cYąVWek.   UYiarnienie   wXpełniacYX   (prYeViewanie   w   VWrumieniuJ 
                  powieWrYa)H 

PN-NN 933-2  ŁaTania geomeWrXcYnXcU właściwości kruVYXw. OYnacYenie VkłaTu Yiarnowego. 
Nominalne wXmiarX oWworów ViW baTawcYXcU. 

PN-NN 933-3 ŁaTania geomeWrXcYne właściwości kruVYXw. OYnacYenie kVYWałWu Yiaren Ya pomocą 
wVkaźnika płaVkościH 

PN-NN 933-5             ŁaTania   geomeWrXcYnXcU   właściwości   kruVYXw.   OYnacYanie   procenWowej  
    YawarWości Yiarn o powierYcUniacU powVWałXcU w wXniku prYekruVYenia lub łamania   
                                                kruVYXw grubXcU cYąVWek. ŁaTanie błękiWem meWXlenowXmH 
PN-NN 12591              AVfalWX i proTukWX aVfalWowe - PXmagania Tla aVfalWów TrogowXcUH 

CUarakWerXVWXka VWrukWurX nawierYcUni prYX użXciu profili powierYcUniowXcUH  
PN-NN ISO 13473-1          CYęść 1J Określenie śreTniej głębokości profiluH 
PN-NN ISO 4259               PrYeWworX nafWowe. PXYnacYanie i VWoVowanie precXYji meWoT baTaniaH 

Mrogi   VamocUoTowe   i    loWniVkowe  -   ÓeWoTX    baTań  -   CYęść  7J    Pomiar  
PN-NN 13036-7 nierówności nawierYcUni; baTanie liniałem miernicYXmH 
 ŁN-8931-04 Mrogi VamocUoTowe. Pomiar równości nawierYcUni planografem i łaWą. 
 
10.2. Inne prYepiVy 

OruVYXwa To mieVYankek mineralno-aVfalWowXcU i powierYcUniowXcU uWrwaleń na TrogacU krajowXcU PØ-1 2010. 
PXmagania WecUnicYne. 
NawierYcUnie aVfalWowe na TrogacU krajowXcU PØ-2 2010 ÓieVYanki mineralno-aVfalWowe. PXmagania 
WecUnicYne. 
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STPiORŁ M-06.01.01 UÓOCNINNIN  POPINRRCHNIOPN  SOARPH ROPÓP I ŚCINOÓP 

1. PSTĘP 

1.1. PrYeTmioW STPiORŁ 

 PrYeTmioWem niniejVYej SpecXfikacji ØecUnicYnej PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU (SØPiORŁ) Vą 
wXmagania ToWXcYące wXkonania i oTbioru robóW YwiąYanXcU Y prYeciweroYXjnXm umocnieniem 
powierYcUniowXm Vkarp w ramacU YaTania pn. „Rozbiórka moVWu i buTowa przepuVWu w ciągu ulicy 
BorowiańVkiej w RębowicacU”. 
  
1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

 NiniejVYa VpecXfikacja WecUnicYna (SØPiORŁ) VWanowi TokumenW konWrakWowX prYX realiYacji robóW 
wXmienionXcU w pkW 1.1. 
 
1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

 UVWalenia YawarWe w niniejVYej VpecXfikacji ToWXcYą YaVaT prowaTYenia robóW YwiąYanXcU Y WrwałXm 
powierYcUniowXm umocnieniem Vkarp i obejmująJ 
- wXkonanie umocnienia Vkarp prYX wloWacU i wXloWacU Y prYepuVWów Y okłaTYinX kamiennej gr. 15 cm ukłaTanej 
na warVWwie beWonu Ł15 (C10I15) gr. 15 cmH 
- umocnienie Vkarp i Tna rowów oraY Werenu prYXległego poprYeY UumuVowanie i obVianie mieVYanką Wraw. 
 
1.4. Określenia poTVWawowe 

1.4.1. Rów - oWwarWX wXkopH kWórX Ybiera i oTprowaTYa woTę. 
1.4.2. Riemia uroTYajna (UumuV) - Yiemia roślinna Yawierająca co najmniej 2Ę cYęści organicYnXcU. 
1.4.3. PrefabrXkaW - elemenW wXkonanX w YakłaTYie prYemXVłowXmH kWórX po YmonWowaniu na buTowie VWanowi 
umocnienie rowu lub ścieku. 
1.4.4. Ramka Pebera - ramka o boku 50 cmH poTYielona TruWem lub żyłką na 100  kwaTraWówH każTX 
o powierYcUni 25 cm2H To określania procenWowego uTYiału gaWunków roślinH po obVianiu. 
1.4.5. HXTroobView – proceV obejmującX nanoVYenie UXTromecUanicYne mieVYanek ViewnXcUH śroTków 
użyźniającXcU i emulVji prYeciweroYXjnXcU w celu umocnienia biologicYnego powierYcUni grunWu.   
1.4.6. PoYoVWałe określenia poTVWawowe Vą YgoTne Y oTpowieTnimi polVkimi normami i Y Tefinicjami poTanXmi w 
SØPiORŁ M-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania ToWycYące robóW 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące robóW poTano w SØPiORŁ M-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 1.5. 

2. ÓATNRIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania ToWycYące maWeriałów 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące maWeriałówH icU poYXVkiwania i VkłaTowaniaH poTano w  SØPiORŁ M-
00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 2. 
 
2.2. RoTYaje maWeriałów 

 ÓaWeriałami VWoVowanXmi prYX umacnianiu objęWXmi niniejVYą SØPiORŁ VąJ 
- Yiemia uroTYajna (UumuV)H 
- naViona WrawH 
- kamieńH 
- beWon Ł15 (C10I15)H 
- Yaprawa To Vpoinowania. 
 
 
 
2.3. Riemia uroTYajna (UumuV) 
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 Riemia uroTYajna powinna Yawierać co najmniej 2Ę cYęści organicYnXcU. Riemia uroTYajna powinna bXć 
wilgoWna i poYbawiona kamieni więkVYXcU oT 5 cm oraY wolna oT YaniecYXVYcYeń obcXcU. 
 P prYXpaTkacU wąWpliwXcU InżXnier może Ylecić wXkonanie baTań w celu VWwierTYeniaH że Yiemia 
uroTYajna oTpowiaTa naVWępującXm krXWeriomJ 
a) opWXmalnX VkłaT granulomeWrXcYnXJ 

- frakcja ilaVWa (T K 0H002 mm)   12 - 18ĘH 
- frakcja pXlaVWa (0H002 To 0H05mm)  20 - 30ĘH 
- frakcja piaVYcYXVWa (0H05 To 2H0 mm)  45 - 70ĘH 

b) YawarWość foVforu (P2O5) L 20 mgIm2H 
c) YawarWość poWaVu (O2O) L 30 mgIm2H 
T) kwaVowość pH  ³ 5H5. 

 
2.4. NaViona Wraw  

 PXbór gaWunków Wraw należX ToVWoVować To roTYaju glebX i VWopnia jej Yawilgocenia. Raleca Vię 
VWoVować mieVYanki Wraw o TrobnXmH gęVWXm ukorYenieniuH Vpełniające wXmagania PN-R-65023J1999 [9] i PN-Ł-
12074J1998 [4]. 
 
2.5. Oamień 

 Łrukowiec To wXkonania umocnień powinien bXć kamieniem WrwałXmH nieYwieWrYałXm mieć VWrukWurę 
możliwie TrobnoYiarniVWą i Ywięzła beY pęknięć i żył. ÓaWeriałem na brukowiec powinnX bXć VkałX o cecUacU 
fiYXcYnXcU i wXWrYXmałościowXcU poTanXcU w Wabeli 1. Raleca Vię VWoVowanie baYalWów i graniWów. 
 

Lp. Właściwości ParWość ŁaTania 
1. PXWrYXmałość na ściVkanie w VWanie powieWrYno – VucUXmH 160 ÓPa PN-84IŁ-04110 

2. Ścieralność na WarcYX ŁoeUmego nie więcej niż 0H2 cm PN-84IŁ-04111 
3. PXWrYXmałość na uTerYenie (Ywięzłość) licYba uTerYeń nie mniej 

niż 
12 PN-67IŁ-04115 

4. NaViąkliwość woTą nie więcej niż 0H5Ę PN-85IŁ-04101 
 
2.6. ŁeWon 

 ŁeWon Ł15 (C10I15) wg SØPiORŁ Ó-13.02.01 „ŁeWon niekonVWrukcXjnX”.  
 
2.7. Raprawa To Vpoinowania 

 NależX VWoVować Yaprawę cemenWowa 1J2 Wj. oWrYXmana prYeY wXmieVYanie cemenWu porWlanTYkiego 
CNÓ I 32.5 Y piaVkiem śreTnioYiarniVWXm w VWoVunku objęWościowXm 1J2H oraY Y woTą. 
 
3. SPRRĘT 

3.1. Ogólne wymagania ToWycYące VprYęWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące VprYęWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 3. 

3.2. SprYęW To wykonania robóW 

 PXkonawca prYXVWępującX To wXkonania umocnienia WecUnicYno-biologicYnego powinien wXkaYać Vię 
możliwością korYXVWania Y naVWępującego VprYęWuJ 
- ubijaków o ręcYnXm prowaTYeniuH 
- wibraWorów VamobieżnXcUH 
- płXW ubijającXcUH 
- dźwigówH 
- ew. VprYęWu To poTwieVYania i poTciąganiaH 
- maVYXnX To UXTroobViewuH 
- poTVWawowe narYęTYia To UumuVowania powierYcUni VkarpX Wakie jakJ łopaWXH 
- grabieH młoWkiH WoporXH ręcYne piłX iWp.H 
- cXVWerna na woTęH 
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- narYęTYia brukarVkie. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania ToWycYące WranVporWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące WranVporWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 4. 
 
4.2. TranVporW maWeriałów 

Riemię uroTYajną i naViona Wraw można prYewoYić TowolnXmi śroTkami WranVporWu w warunkacU 
YabeYpiecYającXcU je prYeT Yawilgoceniem. 

SYpilkiH palikiH kołkiH VYnurekH YraVYacYeH TrabinX można prYewoYić TowolnXmi śroTkami WranVporWu 
w warunkacU YabeYpiecYającXcU je prYeT uVYkoTYeniami. 

ØranVporW beWonu wg SØPiORŁ Ó-13.02.01 „ŁeWon niekonVWrukcXjnX”. 
ØranVporW kamienia TowolnXmi śroTkami WranVporWu. 
 

5. PYOONANIN ROŁÓT 

5.1. Ogólne YaVaTy wykonania robóW 

 Ogólne YaVaTX wXkonania robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 5. 

5.2. HumuVowanie 

 HumuVowanie powinno bXć wXkonXwane oT górnej krawęTYi VkarpX To jej Tolnej krawęTYi. ParVWwa 
Yiemi uroTYajnej powinna Vięgać poYa górną krawędź VkarpX i poYa poTnóże VkarpX naVXpu oT 15 To 25 cm. 
 Grubość pokrXcia Yiemią uroTYajną powinna wXnoVić oT 10 To 15 cm po moleWowaniu i YagęVYcYeniuH  w 
Yależności oT grunWu wXVWępującego na powierYcUni VkarpX. 
 P celu lepVYego powiąYania warVWwX Yiemi uroTYajnej Y grunWemH na powierYcUni VkarpX należX 
wXkonXwać rowki poYiome lub poT kąWem 30o To 45o o głębokości oT 3 To  5 cmH w oTVWępacU co 0H5 To 1H0 m. 
Ułożoną warVWwę Yiemi uroTYajnej należX Yagrabić (pobronować) i lekko Yagęścić prYeY ubicie ręcYne lub 
mecUanicYne. 

 
5.3. Umocnienie poprYeY obVianie mieVYanką Wraw 

 ProceV umocnienia powierYcUni Vkarp i rowów poprYeY obVianie naVionami Wraw polega naJ 
a) wXWworYeniu na Vkarpie warVWwX Yiemi uroTYajnej prYeYJ 

- UumuVowanie (paWrY pkW 5.2)H lubH 
- wXmieVYanie grunWu VkarpX Y nanieVionXmi oVaTami ściekowXmi Ya pomocą oVprYęWu agrouprawowegoH 

abX uYXVkać YawarWość cYęści organicYnXcU warVWwX co najmniej 1ĘH 
b) obVianiu  warVWwX  Yiemi  uroTYajnej  kompoYXcjami  naVion  Wraw  w  ilości  oT  18  gIm2 To  30  gIm2H TobranXcU 

oTpowieTnio To warunków VieTliVkowXcU (roTYaju poTłożaH wXVWawX oraY pocUXlenia Vkarp)H 
 P okreVacU poVuVYnXcU należX VXVWemaWXcYnie YraVYać woTą obViane powierYcUnie. 
 
5.4. Umocnienie Y kamienia 

 Mo wXkonania umocnienia Vkarp można prYXVWąpić Topiero po ukońcYeniu robóW YiemnXcU YwiąYanXcU 
Y formowaniem Vkarp.  
 Oolejność pracJ 
- prYXgoWowanie poTłożaH 
- ułożenie kamienia „poT VYnurek" naciągnięWX na palikacU. SYnur powinien bXć wXnieVionX 2- 4cm naT poYiom 
ułożonej warVWwX beWonuH bruk kamiennX należX ukłaTać Wak abX VYerokość Vpoin pomięTYX kamieniami wXnoViła 
ok. 2 To 3 cmH 
-  wXkonanie Vpoin Y YaprawX cemenWowej. 
 ŁeYpośreTnio prYeT wXkonaniem Vpoin powierYcUnie ułożonego umocnienia należX obficie Ywilżyć woTa 
prYX użXciu polewacYek Y TrobnXm ViWem. Rwilżanie należX wXkonXwać VukceVXwnie w miarę poVWępu 
Vpoinowania. 
 Po wViąknięciu woTX VpoinX należX wXpełnić Yaprawa cemenWowa 1J2 wXkonana wg p. 2.7. PXpełnione 
VpoinX należX poTTać pielęgnacji poprYeY prYXkrXcie maWami lub warVWwa piaVku i uWrYXmXwanie w VWanie 
wilgoWnXm co najmniej prYeY 7 Tni. 
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6. OONTROLA JAOOŚCI ROŁÓT 

6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 

 Ogólne YaVaTX konWroli jakości robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 6. 

6.2. OonWrola jakości umocnienia poprYeY UumuVowanie i obVianie 

 OonWrola polega na ocenie wiYualnej jakości wXkonanXcU robóW i icU YgoTności Ye SØPiORŁH oraY na 
VprawTYeniu TaWX ważności świaTecWwa warWości Viewnej wXVianej mieVYanki naVion Wraw. 
 Po wYejściu roślinH łącYna powierYcUnia nie porośnięWXcU miejVc nie powinna bXć więkVYa niż 2Ę 
powierYcUni obVianej VkarpXH a makVXmalnX wXmiar pojeTXncYXcU nie YaWrawionXcU miejVc nie powinien 
prYekracYać 0H2 m2. Na YarośnięWej powierYcUni nie mogą wXVWępować wXżłobienia eroYXjne ani lokalne YVuwX. 
 
6.3. OonWrola wykonania umocnienia Y kamienia 

 MokłaTność wXkońcYenia powierYcUni umocnienia VWożka konWroluje Vię wiYualnie. PowierYcUnia 
umocnienie nie może poViaTać Yagłębień więkVYXcU niż 2 cm. 
 
7. OŁÓIAR ROŁÓT 

7.1. Ogólne YaVaTy obmiaru robóW 

 Ogólne YaVaTX obmiaru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 7. 

7.2. JeTnoVWka obmiarowa 

 JeTnoVWką obmiarową jeVWJ 
- 1 m2 (meWr kwaTraWowX) – wXkonanego umocnienia poprYeY UumuVowanie i obVianie lub wXkonanie okłaTYinX 
kamiennej. 
  
8. OMŁIÓR ROŁÓT 

 Ogólne YaVaTX oTbioru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 8. 
 RoboWX uYnaje Vię Ya wXkonane YgoTnie Y TokumenWacją projekWowąH SØPiORŁ  i wXmaganiami 
InżXnieraH jeżeli wVYXVWkie pomiarX i baTania Y YacUowaniem Wolerancji wg punkWu 6 TałX wXniki poYXWXwne. 
 
9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne uVWalenia ToWycYące poTVWawy płaWności 

 Ogólne uVWalenia ToWXcYące poTVWawX płaWności poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” 
pkW 9. 
 
9.2. Cena jeTnoVWki obmiarowej 

 Cena jeTnoVWkowa obejmujeJ 
- roboWX pomiarowe i prYXgoWowawcYeH 
- ToVWarcYenie i wbuTowanie maWeriałówH 
- ew. pielęgnacja VpoinH 
- uporYąTkowanie WerenuH 
- prYeprowaTYenie baTań i pomiarów wXmaganXcU w VpecXfikacji WecUnicYnej. 

 
10. PRRNPISY RPIĄRANN 

10.1. Normy 

 1.   PN-R-65023J1999 ÓaWeriał ViewnX. NaViona roślin rolnicYXcUH 
  2.   PN-Ł-12074J1998 UrYąTYenia woTno-melioracXjne. Umacnianie i YaTarnianie powierYcUni 

biowłókniną. PXmagania i baTania prYX oTbiorYe.  
10.2. Inne maWeriały 

OaWalog powWarYalnXcU elemenWów TrogowXcU (OPNM)H ØranVprojekW-ParVYawaH 1979H 
Parunki WecUnicYne. Mrogowe kaWionowe emulVje aVfalWowe NmA-99. InformacjeH inVWrukcje - YeVYXW 60H IŁMiÓH 
ParVYawaH 1999. 
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STPiORŁ M-06.06.01a NAPRAPA I RAŁNRPINCRNNIN POPINRRCHNI ŁNTONOPYCH 

1. PSTĘP 

1.1. PrYeTmioW STPiORŁ 

PrYeTmioWem niniejVYej SYcYegółowej SpecXfikacji ØecUnicYnej Vą wXmagania ToWXcYące wXkonania 
i oTbioru robóW YwiąYanXcU Y wXkonaniem napraw i YabeYpiecYeniem powierYcUni beWonowXcU w ramacU YaTania 
pn. „ RoYbiórka moVWu i buTowa prYepuVWu w ciągu ulicy ŁorowiańVkiej w RębowicacU”. 
 
1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

SYcYegółowa SpecXfikacja ØecUnicYna PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU jeVW VWoVowana jako 
TokumenW prYeWargowX i konWrakWowX prYX 
Ylecaniu realiYacji robóW wXmienionXcU w punkcie 1.1. 
 
1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

UVWalenia YawarWe w niniejVYej VpecXfikacji ToWXcYą prowaTYenia robóW YwiąYanXcU Y wXkonaniem 
napraw i YabeYpiecYenia powierYcUni beWonowXcU i obejmująJ 
- naprawa powierYcUni beWonowXcU wXloWu Y kanaliYacji TeVYcYowej fi500 Yaprawami PCC wraY Y prYXgoWowaniem 
powierYcUni 
 
1.4. Określenia poTVWawowe 

Określenia poTane w niniejVYej SØPiORŁ Vą YgoTne Y obowiąYującXmi oTpowieTnimi normami oraY 
Y określeniami poTanXmi w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. „PXmagania ogólne”. 

 
1.4.1. AnWXkoroYXjne YabeYpiecYenie beWonu – YabeYpiecYenie beWonu prYeT koroYją poprYeY ogranicYenie bądź 
wXeliminowanie TYiałania agreVXwnego cYXnników aWmoVferXcYnXcU lub woTX na konVWrukcję 
1.4.2. HXTrofobiYacja powierYcUni – proceV polegającX na naVXceniu powierYcUniowXcU warVWw VWwarTniałego 
beWonu VubVWancjami cUemicYnXmiH powoTującXmi brak Ywilżalności YabeYpiecYonXcU powierYcUni prYeY woTę 
1.4.3. Impregnacja powierYcUniowa – proceV polegającX na naVXceniu powierYcUni beWonu śroTkami 
uVYcYelniającXmi jego porX i naTającXmi powierYcUni właściwości UXTrofobowe. 
1.4.4. Powłoka – warVWwa wXkonana Y maWeriałów ciekłXcUH upłXnnionXcU lub VproVYkowanXcU nanoVYonXcU na 
oTpowieTnio prYXgoWowane poTłoże Ya pomocą WecUnik malarVkicU. 
1.4.5. ParVWwa poTkłaTowa – warVWwa grunWująca YwiękVYająca prYXcYepność farbX To poTłoża beWonowego. 
1.4.6. PunkW roVX – WemperaWura beWonuH w kWórej wXVWępuje konTenVacja parX woTnej w poVWaci roVX prYX 
określonej WemperaWurYe powieWrYa i wilgoWności. 
1.4.7. ÓeWoTa „pull off” – meWoTa baTawcYa polegająca na pomiarYe wXWrYXmałości beWonu na oTrXwanieH jej 
iVWoWa polega na oTrXwaniu Ya pomocą ViłownikaH prYXklejonego To poTłoża meWalowego krążka. 
1.4.8. Raprawa WXpu PCC – Yaprawa cemenWowa moTXfikowana ToTaWkami żXwic VXnWeWXcYnXcUH 
1.4.9. SYpacUlówka WXpu PCC – VYpacUlówka cemenWowa moTXfikowana ToTaWkami żXwic VXnWeWXcYnXcU. 
1.4.10. Raprawa VcYepna – Yaprawa WXpu PCC VWanowiąca warVWwę łącYącą pomięTYX naprawianXm beWonem a 
Yaprawą 
1.4.11 AnWXkoroYXjne YabeYpiecYenie beWonu – YabeYpiecYenie beWonu prYeT koroYja poprYeY ogranicYenie 
lub wXeliminowanie TYiałania agreVXwnXcU cYXnników aWmoVferXcYnXcU lub woTX na konVWrukcję. 
1.4.12. UbXWek – oTVpojenie Vię cYęści beWonu wVkuWek koroYji beWonu lub uVYkoTYenia mecUanicYnego 
i głębokości 1-4 cm. 
1.4. 13. Nierówności - oTVpojenie Vię cYęści beWonu wVkuWek koroYji beWonu lub uVYkoTYenia mecUanicYnego 
i głębokości 0-1 cm. 
1.4.14. RXVa - prYerwa ciągłości maWeriału wXVWępująca WXlko w cYęści prYekroju poprYecYnego elemenWu. 
1.4.15 Pęknięcie - prYerwa ciągłości maWeriału w całXm prYekroju poprYecYnXm elemenWuH powoTująca 
roYTYielenie beWonu w WXm elemencie na Twie cYęści. 
1.4.16. Iniekcja ciśnieniowa - meWoTa wWłacYania kompoYXcji iniekcXjnej To rXVX lub pęknięcia poT ciśnieniem 
więkVYXm niż ciśnienie aWmoVferXcYne. 
1.4.17. OompoYXcja iniekcXjna - ciekłX preparaWH kWórX po wXpełnieniu rXVX lub pęknięcia WwarTnieje i YeVpala 
roYTYielone cYęści beWonu WworYąc VYWXwną lub elaVWXcYną Vkleinę. 
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1.4.18. PenWXl iniekcXjnX - urYąTYenie umożliwiające wprowaTYenie kompoYXcji iniekcXjnej poT ciśnieniem To 
rXVX lub pęknięcia w beWonie. 
1.4.19. ÓeWoTa JOS – meWoTa ocYXVYcYania powierYcUni poprYeY piaVkowanie i UXTropiaVkowanie 
niVkociśnieniowe (w oVłonie mgłX woTnej). PoTa i naWrXVkiwanX maWeriał poTawane Vą To TXVYX i wprowaTYane 
w  rucU  wirowX  wokół oVi.  Na  VkuWek  Wego  VWrumień cYXVYcYącX  może  oTTYiałXwać w  różne  VWronX  VWożkowo.  
CYąVWecYki maWeriału naWrXVkiwanego nie YoVWają rYucane beYwłaTnie na cYXVYcYona powierYcUnię lecY 
prYemieVYcYają Vię po niej jeTnolicie nieVione prYeY mieVYankę woTX i powieWrYa. P Wen VpoVób oTTYiałXwanie 
cYXVYcYące roYciąga Vię na kompleWnX prYekrój icU paTania. ÓeWoTa Wa gwaranWuje nieuVYkoTYenie VWrukWurX 
cYXVYcYonego maWeriału. 
 
1.5. Ogólne wymagania ToWycYące robóW 

Ogólne wXmagania ToWXcYące robóW poTano w SØPiORŁ M-Ó-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW. 1.5. 
 
2. ÓATNRIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania ToWycYące robóW 

Ogólne wXmagania ToWXcYące maWeriałówH icU poYXVkiwania i VkłaTowania poTano SØPiORŁ M-Ó-
00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW. 2. 
 
2.1. SWoVowane maWeriały 

Mo wXkonania robóW objęWXcU niniejVYXcU SØPiORŁ należX użyć maWeriałów WXpu PCC lub SPCC 
należącXcU To jeTnego VXVWemu maWeriałowego poViaTającego wXmagane Meklaracje i cerWXfikaWX YgoTnie Y 
UVWawą o wXrobacU buTowlanXcU Y Tnia 16.04.2004r. ( MY.U. Nr 92 poY. 881). 
 

ÓaWeriałX We muVYą cecUować VięJ 
· Tobrą prYXcYepnością To poTłożąH 
· minimalnXm VkurcYemH 
· VYcYelnościąH 
· możliwością TXfuYji parX woTnejH 
· oTpornością na TYiałanie mroYu i roYmrażającXcU VoliH 
· oTpornością na ścieranie. 

 
3. SPRRĘT 

3.1. Pykonanie napraw 

Mo wXkonania napraw wXkonawca powinien użyć VpecjaliVWXcYnego VprYęWu prYewiTYianego prYeY 
proTucenWa maWeriałów oraY VprYęW ogólnobuTowlanXJ 

· beWoniarkę o wXmuVYonXm TYiałaniuH 
· wolnoobroWowe mieVYaTła To YaprawH 
· VYcYoWki mecUanicYneH 
· urYąTYenia To VWrumieniowo-ściernego cYXVYcYenia wraY Y YeVWawem To wXcUwXWXwania oTpaTkówH 
· młoWki i inne narYęTYia To Vkuwania YwieWrYałego i uVYkoTYonego beWonuH 
· VprężarkaH 
· VYWXwne pęTYle To malowania Ybrojenia i nanoVYenia warVWwX VcYepnejH 
· urYąTYenie To naWrXVku Yapraw (wVkaYane Ye YinWegrowaną mieVYarką)H 
· ręcYne narYęTYia To aplikacji YaprawH jak kielnieH VYpacUelkiH paceH liVWX wXrównująceH łaWX wibracXjne i 

inneH 
· prYXrYąTX laboraWorXjne umożliwiające pomiarX WemperaWurXH wilgoWnościH wXWrYXmałości na oTrXwanie 

meWoTą 
„pull-off” iWp.H 

· prYXrYąT To określenia wXWrYXmałości beWonu na ściVkanieH 
· ruVYWowaniaH wóYki lub innX VprYęW umożliwiającX prace na wXVokości. 

SprYęWH maVYXnX i narYęTYia nie gwaranWujące wXmaganej jakości wXkonaniaH nie poViaTającX oTpowieTnicU 
aWeVWówH świaTecWw TopuVYcYenia oraY nie YapewniającX beYpiecYnej pracXH nie YoVWanie TopuVYcYonX To użXcia 
prYeY InżXniera. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania ToWycYące WranVporWu 

ÓaWeriałX VWoVowane To prac mogą bXć prYewożone TowolnXmi śroTkami WranVporWowXmi 
YaakcepWowanXmi prYeY InżXniera poT warunkiem YabeYpiecYenia Yapraw i płXnu Yarobowego prYeT mroYem 
a Yapraw ToTaWkowo prYeT wilgocią. SkłaTowanie maWeriałów również muVi Vpełniać We wXmagania. 
 
5. PYOONANIN ROŁÓT 

5.1. Parunki aWmoVferycYne 

NależX prYeVWrYegać WemperaWur poTłożaH oWocYenia i maWeriałów poTanXcU w karWacU WecUnologicYnXcU 
VWoVowanXcU maWeriałów. Rabronione jeVW wXkonXwanie robóW poYa granicYnXmi WemperaWuramiH w cYaVie 
TeVYcYu i prYX wilgoWności prYekracYającej 90 Ę. 
 
5.2. PrYygoWowanie poTłoża. 

PrYXgoWowanie poTłoża beWonowego prYX uYupełnianiu ubXWków beWonu ma VYcYególne YnacYenie. 
P YakreV prYXgoWowania poTłoża wcUoTYą naVWępujące praceJ 

· UVunięcie poYoVWałości powłok ocUronnXcU i pielęgnacXjnXcU oraY powierYcUniowXcU YaniecYXVYcYeńH 
· UVunięcie mlecYka cemenWowego i Vłabo YwiąYanXcU warVWw beWonu na głębokość śreTnią 2 cmH 
· UVunięcie VYkoTliwXcU VubVWancji mogącXcU mieć wpłXw na połącYenie nakłaTanXcU maWeriałów Y 

beWonem lub na 
koroYję beWonu albo VWali YbrojeniowejH 

· OTkucie oWulinX beWonowej VkoroTowanXcU pręWów YbrojeniowXcUH 
· OcYXVYcYenie oTVłonięWXcU pręWów YbrojeniowXcU Y rTYX To meWalicYnicYnej powierYcUni To VWopnia SA 2 

½ YgoTnie Y ISO 8501-1H poprYeY VWrumieniowanie ścierneH 
· OcYXVYcYenie TolnXcU powierYcUni VWopek Tźwigarów VWalowXcU Y rTYX To meWalicYnicYnej powierYcUni 

To VWopnia SA 2 ½ YgoTnie Y ISO 8501-1H poprYeY VWrumieniowanie ścierneH 
· OcYXVYcYenie poTłoża beWonowego Y woTXH pXłów i cYęści luźnXcU. PoTłoże muVi bXć cYXVWeH VYorVWkieH 

cUłonne i wXVWarcYająco nośneH 
· OrawęTYie obVYarów naprawianXcU powinnX bXć oTkuWe poT kąWem 60-90 . 

PXkonawca YobowiąYanX jeVW poViaTać prYXrYąT To oYnacYania wXWrYXmałości na oTrXwanie 
i TokumenWować oTpowieTnie prYXgoWowanie poTłoża proWokołem Y wXnikami baTań. NWap prYXgoWowania 
poTłoża polegającX na oTkuciu VkoroTowanego beWonu należX wXkonXwać WXlko poT beYpośreTnim naTYorem 
kierownika robóW. P prYXpaTku koniecYności oTkucia beWonu na YnacYnXm obVYarYeH mogącXm mieć wpłXw na 
VWaWXkę konVWrukcji lub jej poVYcYególnXcU elemenWów należX prYerwać pracę i YawiaTomić InżXniera oraY auWora 
projekWu naprawX. 

PowierYcUnię należX ocYXścić Ya pomocą UXTropiaVkowania i VWrumieniowania woTą. Óożna użyć 
również WakicU meWoT jak kulowanieH freYowanieH promieniowanie iWp. 

PXWrYXmałość beWonu na oTrXwanie nie powinna bXć mniejVYa oT 1H5 ÓPa a wXWrYXmałość beWonu na 
ściVkanie nie powinna bXć mniejVYa oT 20 ÓPa. ParWość Wę można Yapewnić Ya pomocą oTpowieTniej obróbki 
wVWępnej np. freYowania. 

ÓeWoTa baTawcYa „pull-off” polegająca na pomiarYe wXWrYXmałości beWonu na oTrXwanie naYXwana jeVW 
niekieTX „ŁonT-ØeVW”. Jej iVWoWa polega na oTrXwaniu Ya pomocą ViłownikaH prYXklejonego To poTłoża 
meWalowego krążka. UYXVkiwana warWość ViłX oTrXwającej jeVW miarą wXWrYXmałości poTłoża na oTrXwanie po jego 
prYXgoWowaniu To naprawXH bądź Weż miarą prYXcYepności VamXcU warVWw wXkońcYeniowXcU To poTłoża 
beWonowego. 

ParVWwX reprofilujące należX wXkonXwać na poTłożu VWałXm i wolnXm oT plam olejowXcU i pXłu. PoTłoże 
należX wVWępnie naVącYXć kapilarnie woTą. PowierYcUnia powinna bXć maWowa i wilgoWna. NależX beYwYglęTnie 
uVunąć poYoVWałości woTX jak również film woTnX. PXkonawca YobowiąYanX jeVW TokumenWować oTpowieTnie 
prYXgoWowanie poTłoża proWokołem Y wXnikami wVYXVWkicU baTań. 

NależX VWoVować Vię ściśle To wXWXcYnXcUH gTXż w prYXpaTku użXcia niewłaściwXcU narYęTYi i oTkucia 
YbXW małej lub YbXW Tużej parWii beWonu naraża Vię bądź na VYXbką ponowną koroYję lub YbXW Tuże koVYWX YwiąYane 
Y naTmiernXm YużXciem maWeriału naprawcYego. 

OTkucia Ya pręWami należX VWabiliYować VWalowXmi poTkłaTkami wVunięWXmi pomięTYX pręW a beWon. 
Jeżeli poTłoże wXkaYuje jakiekolwiek uVWerki Wo powinno bXć ono uVunięWe weTług YaVaT określonXcU prYeY 
InżXniera. 
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5.3. PrYygoWowanie i aplikacja maWeriałów 

ÓaWriałX należX wbuTować YoTnie Y Yaleceniami proTucenWa. 
 
6. OONTROLA JAOOŚCI ROŁÓT 

6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 

P cYaVie buTowX wXkonawca powinien prowaTYić VXVWemaWXcYne baTania konWrolne i ToVWarcYać wXniki 
WXcU baTań InżXnierowi. InżXnier może pobrać próbki maWeriałów i prowaTYić baTania nieYależnie oT wXkonawcX 
na Vwój koVYW. Jeżeli wXniki nieYależnXcU baTań wXkażąH że baTania wXkonawcX Vą niewiarXgoTneH Wo InżXnier 
może polecić wXkonawcX lub nieYależnemu laboraWorium prYeprowaTYenie powWórnXcU lub ToTaWkowXcU baTań 
albo może opierać Vię wXłącYnie na właVnXcU baTaniacU prYX ocenie YgoTności maWeriałów i robóW Y niniejVYą 
VpecXfikacją. CałkowiWe koVYWX WakicU powWórnXcU baTań YoVWaną ponieVione prYeY wXkonawcę. 

OonWrola jakości obejmujeJ 
· baTania prYXTaWności maWeriałówH 
· konWrolę wXWwarYania maWeriałówH 
· konWrolę wXkonXwania robóW. 

 
7. OŁÓIAR ROŁÓT 

Ogólne YaVaTX obmiaru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ 00.00.00."PXmagania ogólne". 
JeTnoVWką obmiaru jeVWJ 

- 1 m2
 (meWr kwaTraWowX) - wXkonanej naprawX powierYcUniowej (reprofilacji) powierYcUni beWonowej. 

 
8. OMŁIÓR ROŁÓT 

Ogólne YaVaTX oTbioru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ 00.00.00." PXmagania ogólne". 
OTbiór robóW naVWąpi na poTVWawie obmiarów w poVWaci VYkiców obmiarowXcU. 

 
9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

Ogólne wXmagania ToWXcYące płaWności poTano w SØPiORŁ MÓ 00.00.00. "PXmagania ogólne". 
Cena wXkonania robóW obejmujeJ 

- Yakup i WranVporW w miejVce wbuTowania wVYXVWkicU nieYbęTnXcU maWeriałówH 
- prYXgoWowanie maWeriałów To aplikacjiH 
- prYXgoWowanie poTłożaH 
- wXkonanie ew. YabeYpiecYenia anWXkoroYXjnego VWali YbrojeniowejH 
- wXkonanie warVWwX VYcYepnejH 
- uYupełnienie ubXWkówH 
- wXrównanie powierYcUni poprYeY VYpacUlowanieH 
- pielęgnacjaH 
- buTowa ruVYWowań nieYbęTnXcU To wXkonania robóWH 
- wXkonanie nieYbęTnXcU baTań. 
 
10. PRRNPISY RPIĄRANN 

10.1. Ogólne Vpecyfikacje WecUnicYne (STPiORŁ) 

1. M-Ó-00.00.00 PXmagania ogólne 
 
10.2. Normy 
2. PN-Ł-03264J2000 OonVWrukcje beWonoweH ŜelbeWowe i VpręŜone. OblicYenia VWaWXcYne i projekWowanie. 
3. PN-Ł-04500J1985 RaprawX buTowlane - baTanie cecU fiYXcYnXcU i wXWrYXmałościowXcU 
4. PN-NN 1542J2000 PXrobX i VXVWemX To ocUronX i napraw konVWrukcji beWonowXcU. ÓeWoTX baTań. 
Pomiar prYXcYepności prYeY oTrXwanie. 
5. PN-NN 21513 FarbX i lakierX. SprawTYanie i prYXgoWowXwanie próbek To baTań. 
 
10.3. Inne TokumenWy 
6. ProceTura IŁMiÓ Nr PŁ-ØÓ-X5 OYnacYenie wVkaźnika ogranicYenia cUłonności woTX 
7. ProceTura IŁMiÓ PO-2 ŁaTanie i ocena VWanu powłoki po 150 cXklacU YamraŜania i oTmraŜania 
8. ProceTura IŁMiÓ ØÓ-X3 ŁaTanie prYXcYepności powłoki ocUronnej To beWonu meWoTą „pull-off” 
9. RoYporYąTYenie ÓiniVWra ØranVporWu i GoVpoTarki ÓorVkiej Y Tnia 30 maja 2000 r. w Vprawie warunków 
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WecUnicYnXcUH jakim powinnX oTpowiaTać Trogowe obiekWX inŜXnierVkie i icU uVXWuowanie (MY.U. nr 63H poY. 
735) 
10. Ralecenia To wXkonXwania oraY oTbioru napraw i ocUronX powierYcUniowej beWonu w konVWrukcjacU 
moVWowXcUH 
GMMP-IŁMiÓH śmigróTH 1998 
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STPiORŁ M-06.07.01a POŁOCRN UTPARMRONN ORUSRYPNÓ 

1. PSTĘP 

1.1. PrYeTmioW STPiORŁ 

 PrYeTmioWem niniejVYej SpecXfikacji ØecUnicYnej PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU (SØPiORŁ) Vą 
wXmagania ToWXcYące wXkonania i oTbioru robóW YwiąYanXcU Y wXkonaniem pobocYX umocnionXcU w ramacU 
YaTania pn. „Rozbiórka moVWu i buTowa przepuVWu w ciągu ulicy BorowiańVkiej w RębowicacU”.  
 
1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

 NiniejVYa VpecXfikacja WecUnicYna (SØPiORŁ) VWanowi TokumenW konWrakWowX prYX realiYacji robóW 
wXmienionXcU w pkW 1.1. 
 
1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

 UVWalenia YawarWe w niniejVYej VpecXfikacji ToWXcYą YaVaT prowaTYenia robóW YwiąYanXcU Y wXkonaniem 
pobocYX umocnionXcU i obejmująJ 
- wXkonanie pobocYX umocnionXcU Y kruVYXwa nieYwiąYanego. 
 
1.4. Określenia poTVWawowe 

1.4.1. PobocYe – cYęść koronX Trogi prYeYnacYona To cUwilowego poVWoju pojaYTówH umieVYcYenia urYąTYeń 
organiYacji i beYpiecYeńVWwa rucUu oraY To rucUu pieVYXcUH Vłużąca jeTnocYeśnie To bocYnego oparcia konVWrukcji 
nawierYcUniH 
1.4.2. UWwarTYone pobocYe – cYęść pobocYa TrogowegoH poViaTająca w ciągu całego roku nośność wXVWarcYającą 
To prYejęcia obciążenia VWaWXcYnego oT kół VamocUoTówH TopuVYcYonXcU To rucUu na TroTYeH 
1.4.3. GrunWowe pobocYe – cYęść pobocYa TrogowegoH VWanowiąca obrYeże uWwarTYonego pobocYaH prYeYnacYona 
To uVWawiania Ynaków i urYąTYeń YabeYpiecYenia rucUuH 
1.4.4. UWwarTYenie pobocYa kruVYXwem łamanXm nieYwiąYanXm – proceV WecUnologicYnXH polegającX na 
oTpowieTnim YagęVYcYeniu w opWXmalnej wilgoWności kruVYXwa o właściwie TobranXm uYiarnieniu (proceV Wen 
naYXwanX bXł Tawniej VWabiliYacją mecUanicYną)H 
1.4.5. PoYoVWałe określenia poTVWawowe Vą YgoTne Y obowiąYującXmiH oTpowieTnimi polVkimi normami 
i Y Tefinicjami poTanXmi w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania ToWycYące robóW 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 1.5. 

2. ÓATNRIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania ToWycYące maWeriałów 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące maWeriałówH icU poYXVkiwania i VkłaTowaniaH poTano w SØPiORŁ MÓ-
00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 2. 
 
2.2. ÓaWeriały To wykonania robóW 

2.2.1.  RgoTność maWeriałów Y TokumenWacją projekWową  

 ÓaWeriałX To wXkonania robóW powinnX bXć YgoTne Y uVWaleniami TokumenWacji projekWowej i SØPiORŁ. 
 
2.2.2. ÓaWeriały To wykonania uWwarTYonego pobocYa 

 ÓaWeriałami VWoVowanXmi prYX wXkonXwaniu uWwarTYonego pobocYa VąJ piaVekH kruVYXwo łamane 
i woTa. 
 
2.2.3. PiaVek 

 PiaVek Wo powinien oTpowiaTać wXmaganiom PN-NN 13242J2004 [4] lub PN-NN 13285J2004 [5]. 
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2.2.4. OruVYywo 

 Mo uWwarTYenia pobocYa należX VWoVować kruVYXwo łamane o uYiarnieniu 0÷31H5 mmH oTpowiaTające 
wXmaganiom PN-NN 13242J2004 [4] lub PN-NN 13285J2004 [5]. 
 OruVYXwo powinno bXć jeTnoroTneH beY YaniecYXVYcYeń obcXcU i beY TomieVYek glinX. Raleca Vię użXcie 
kruVYXwa o jaVnej barwie. 
 
2.2.5. PoTa 

 NależX VWoVować prYX wałowaniu nawierYcUni każdą cYXVWą woTę Y rYekH jeYiorH VWawów i innXcU 
Ybiorników oWwarWXcU oraY woTę VWuTYienną i woTociągową. Nie należX VWoVować woTX Y wiTocYnXmi 
YaniecYXVYcYeniamiH np. śmieciamiH roślinnością woTnąH oTpaTami prYemXVłowXmiH kanaliYacXjnXmi iWp. 
 
2.2.6. SkłaTowanie kruVYyw 

 OkreVowo VkłaTowane kruVYXwa powinnX bXć YabeYpiecYone prYeT YaniecYXVYcYeniem i YmieVYaniem 
Y innXmi maWeriałami kamiennXmi. PoTłoże w miejVcu VkłaTowania kruVYXw powinno bXć równeH uWwarTYone 
i oTwoTnione. 
 
3. SPRRĘT 

3.1. Ogólne wymagania ToWycYące VprYęWu 

 Ogólne wXmagania ToWXcYące VprYęWu poTano w SØPiORŁ  MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 3. 

3.2. SprYęW VWoVowany To wykonania robóW 

 PrYX wXkonXwaniu robóW PXkonawca w Yależności oT poWrYebH powinien wXkaYać Vię możliwością 
korYXVWania Ye VprYęWu ToVWoVowanego To prYXjęWej meWoTX robóWH jakJ 
- mieVYarki VWacjonarne To wXWwarYania mieVYanki kruVYXwH wXpoVażone w urYąTYenia ToYujące woTę (mieVYarki 
powinnX Yapewnić wXWworYenie jeTnoroTnej mieVYanki o wilgoWności opWXmalnejH cUXba że proTucenW kruVYXwa 
Yapewnia ToVWawę jeTnoroTnej mieVYanki o wXmaganXm uYiarnieniu i oTpowieTniej wilgoWności)H 
- równiarki albo ukłaTarki To roYkłaTania mieVYanki kruVYXwaH 
- walce lub płXWowe YagęVYcYarki wibracXjneH 
- prYewoźne Ybiorniki na woTę To Ywilżania mieVYankiH wXpoVażone w urYąTYenia To równomiernego 
i konWrolowanego ToYowania woTXH 
- koparki To wXkonania korXWaH w prYXpaTku uWwarTYania iVWniejącego pobocYa grunWowego. 
 NależX korYXVWać Ye VprYęWuH kWórX powinien bXć ToVWoVowanX Vwoimi wXmiarami To warunków pracX w 
korXcieH prYXgoWowanXm To ułożenia konVWrukcji uWwarTYonego pobocYa. 
 SprYęW powinien oTpowiaTać wXmaganiom określonXm w TokumenWacji projekWowejH SØPiORŁH 
inVWrukcjacU proTucenWów lub propoYXcji PXkonawcX i powinien bXć YaakcepWowanX prYeY InżXniera. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania ToWycYące WranVporWu  

      Ogólne wXmagania ToWXcYące WranVporWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 
4. 
 
4.2. TranVporW maWeriałów 

 ÓaWeriałX VXpkie (kruVYXwa) można prYewoYić TowolnXmi śroTkami WranVporWuH w warunkacU 
YabeYpiecYającXcU je prYeT YaniecYXVYcYeniemH YmieVYaniem Y innXmi maWeriałami i naTmiernXm Yawilgoceniem. 
 
5. PYOONANIN ROŁÓT 

5.1. Ogólne YaVaTy wykonania robóW 

      Ogólne YaVaTX wXkonania robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 5. 
5.2. RaVaTy wykonywania robóW 

 SpoVób wXkonania robóW powinnX bXć YgoTne Y TokumenWacją projekWową i SØPiORŁ. P prYXpaTku 
braku wXVWarcYającXcU TanXcU można korYXVWać Y uVWaleń poTanXcU w niniejVYej VpecXfikacji oraY Y informacji 
poTanXcU w YałącYnikacU. 
 PoTVWawowe cYXnności prYX wXkonXwaniu robóW obejmująJ 
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- roboWX prYXgoWowawcYeH  
- wXkonanie korXWaH 
- ułożenie nawierYcUni uWwarTYonego pobocYa (wXWworYenie i wbuTowanie mieVYanki)H 
- roboWX wXkońcYeniowe. 
 
5.3. RoboWy prYygoWowawcYe 

 PrYeT prYXVWąpieniem To robóW należXH na poTVWawie TokumenWacji projekWowejH SØPiORŁ lub wVkaYań 
InżXnieraJ 
- uVWalić lokaliYację Werenu robóWH 
- prYeprowaTYić oblicYenia i pomiarX geoTeYXjne nieYbęTne To VYcYegółowego wXWXcYenia robóW oraY uVWalenia 
TanXcU wXVokościowXcUH 
- uVunąć prYeVYkoTXH 
- YgromaTYić wVYXVWkie maWeriałX poWrYebne To roYpocYęcia buTowX. 
 
5.4. PyWwarYanie mieVYanki kruVYywa 

 ÓieVYankę kruVYXwa o ściśle określonXm uYiarnieniu i wilgoWności opWXmalnej należX wXWwarYać 
w mieVYarkacU VWacjonarnXcU gwaranWującXcU oWrYXmanie jeTnoroTnej mieVYanki. Re wYglęTu na koniecYność 
Yapewnienia jeTnoroTnościH WXlko w wXjąWkowXcU prYXpaTkacU InżXnier może Topuścić To wXWwarYania mieVYanki 
prYeY mieVYanie poVYcYególnXcU frakcji na TroTYe. ÓieVYanka po wXproTukowaniu powinna bXć oT raYu 
WranVporWowana na miejVce wbuTowania w VpoVób prYeciwTYiałającX roYVegregowaniu i wXVXcUaniu. 
 
5.6. PbuTowanie i YagęVYcYenie mieVYanki kruVYywa 

 ÓieVYanka kruVYXwa powinna bXć roYkłaTana w warVWwie o jeTnakowej grubościH prYX pomocX ukłaTarki 
lub równiarkiH Y YacUowaniem wXmaganXcU VpaTków i rYęTnXcU wXVokościowXcU. Raleca VięH abX grubość 
pojeTXncYo ukłaTanej warVWwX nie prYekracYała 20 cm po YagęVYcYeniu. RoYpocYęcie buTowX naVWępnej warVWwX 
może naVWąpić po oTbiorYe poprYeTniej warVWwX prYeY InżXniera. P miejVcacUH gTYie wiTocYna jeVW Vegregacja 
kruVYXwaH należX prYeT YagęVYcYeniem wXmienić kruVYXwo na maWeriał o oTpowieTnicU właściwościacU. 
 RagęVYcYanie należX roYpocYąć oT Tolnej krawęTYi i prYeVuwać paVami poTłużnXmiH cYęściowo 
nakłaTającXmi VięH w kierunku górnej krawęTYi. Nierówności i Yagłębienia powVWające w cYaVie YagęVYcYania 
powinnX bXć wXrównXwane bieżąco prYeY VpulcUnienie warVWwX kruVYXwa i ToTanie bądź uVunięcie maWeriałuH aż 
To oWrYXmania równej powierYcUni. RagęVYcYenie należX konWXnuować To oViągnięcia wVkaźnika YagęVYcYenia nie 
mniejVYego niż 1H0 weTług normalnej próbX ProcWoraH prYeprowaTYonej weTług  PN-Ł-04481J1988 [6]. Mo 
YagęVYcYenia Yaleca Vię VWoVowanie maVYXn (np. walcówH YagęVYcYarek płXWowXcU) o VYerokości nie więkVYej niż 
VYerokość uWwarTYonego pobocYa.  
 PilgoWność mieVYanki kruVYXwa poTcYaV YagęVYcYania powinna oTpowiaTać wilgoWności opWXmalnej 
Y Wolerancją ± 2Ę. ÓaWeriał naTmiernie nawilgoconXH powinien YoVWać oVuVYonX prYeY mieVYanie i napowieWrYanie. 
P prYXpaTkuH gTX wilgoWność mieVYanki kruVYXwa jeVW niżVYa oT opWXmalnejH mieVYanka powinna bXć Ywilżona 
określoną ilością woTX i równomiernie wXmieVYana.  
 PrYX wbuTowXwaniu i YagęVYcYaniu mieVYanki kruVYXwa na uWwarTYonXm pobocYu należX Ywrócić 
VYcYególną uwagę na właściwe jego wXkonanie prYX krawęTYi jeYTni. SWXk jeYTni i uWwarTYonego pobocYa 
powinien bXć równX i VYcYelnX. 
 
 5.7. RoboWy wykońcYeniowe 

 RoboWX wXkońcYeniowe powinnX bXć YgoTne Y TokumenWacją projekWową i SØPiORŁ. Mo robóW 
wXkońcYeniowXcU należą prace YwiąYane Y ToVWoVowaniem wXkonanXcU robóW To iVWniejącXcU warunków 
WerenowXcUH Wakie jakJ 
- wXrównanie poYiomu uWwarTYonego pobocYa i grunWowego pobocYa Y ewenWualnXm VplanWowaniem 
iVWniejącego grunWowego pobocYaH 
- oTWworYenie prYeVYkóT cYaVowo uVunięWXcUH  
- nieYbęTne uYupełnienia YniVYcYonej w cYaVie robóW roślinnościH np. YaWrawieniaH  
- roboWX porYąTkujące oWocYenie Werenu robóW. 
 
6. OONTROLA JAOOŚCI ROŁÓT 

6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 

 Ogólne YaVaTX konWroli jakości robóW poTano w SØPiORŁ   MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 6. 
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6.2. ŁaTania prYeT prYyVWąpieniem To robóW 

 PrYeT prYXVWąpieniem To robóW PXkonawca powinienJ 
- uYXVkać wXmagane TokumenWXH TopuVYcYające wXrobX buTowlane To obroWu i powVYecUnego VWoVowania 
(aprobaWX WecUnicYneH cerWXfikaWX YgoTnościH Teklaracje YgoTnościH ew. baTania maWeriałów wXkonane prYeY 
ToVWawców iWp.)H 
- ew. wXkonać właVne baTania właściwości maWeriałów prYeYnacYonXcU To wXkonania robóWH określone prYeY 
InżXnieraH 
- VprawTYić cecUX YewnęWrYne goWowXcU maWeriałów Y WworYXw i prefabrXkowanXcU. 
 PVYXVWkie TokumenWX oraY wXniki baTań PXkonawca prYeTVWawia InżXnierowi To akcepWacji. 
 
6.3. ŁaTania w cYaVie robóW 

 CYęVWoWliwość oraY YakreV baTań i pomiarówH kWóre należX wXkonać w cYaVie robóW poTaje Wablica 1.  

Øablica 1. CYęVWoWliwość oraY YakreV baTań i pomiarów w cYaVie robóW 

Lp. PXVYcYególnienie robóW CYęVWoWliwość 
baTań 

ParWości TopuVYcYalne 

1 LokaliYacja i YgoTność granic Werenu robóW 
Y TokumenWacją projekWową 1 raY Pg pkWu 5 i TokumenWacji 

projekWowej 
2 RoboWX prYXgoWowawcYe 1 raY Pg pkWu 5.3 

3 PXkonanie korXWa i prYXgoWowanie 
poTłoża Łieżąco Pg pkWu 5.4 

4 PXWwarYanie mieVYanki kruVYXwa Jw. Pg pkWu 5.5 

5 PbuTowanie i YagęVYcYanie mieVYanki 
kruVYXwa Jw. Pg pkWu 5.6 

6 PXkonanie robóW wXkońcYeniowXcU Ocena ciągła Pg pkWu 5.7 
 

6.4. ŁaTania po YakońcYeniu robóW 

 PXkonane uWwarTYone pobocYe powinno Vpełniać naVWępujące wXmaganiaJ 
- VYerokość uWwarTYonego pobocYa może Vię różnić oT VYerokości projekWowanej nie więcej niż +10 cm i -5 cmH 
- nierówności pobocYa mierYone 4-meWrową łaWą nie mogą prYekracYać 10 mmH 
- VpaTki poprYecYne powinnX bXć YgoTne Y TokumenWacją projekWową Y Wolerancją              ± 0H5ĘH 
- różnice wXVokościowe Y rYęTnXmi projekWowanXmi nie powinnX prYekracYać +1 cmH           -2 cmH 
- grubość uWwarTYonego pobocYa nie może Vię różnić oT grubości projekWowanej o               ± 10Ę. 
 Raleca  Vię baTać grubość uWwarTYonego  pobocYa  w  3  punkWacUH  lecY  nie  rYaTYiej  niż raY  na  2000  m2H  
a poYoVWałe cecUX co 100 m wYTłuż oVi Trogi. 
 
7. OŁÓIAR ROŁÓT 

7.1. Ogólne YaVaTy obmiaru robóW 

 Ogólne YaVaTX obmiaru robóW poTano w SØPiORŁ  MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 7. 

7.2. JeTnoVWka obmiarowa 

 JeTnoVWką obmiarową jeVWJ 
- 1 m2 (meWr kwaTraWowX) - wXkonanego uWwarTYonego pobocYa. 
 
 8. OMŁIÓR ROŁÓT 

8.1. Ogólne YaVaTy oTbioru robóW 

 Ogólne YaVaTX oTbioru robóW poTano w SØPiORŁ  MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” pkW 8. 
 RoboWX uYnaje Vię Ya wXkonane YgoTnie Y TokumenWacją projekWowąH SØPiORŁ i wXmaganiami InżXnieraH 
jeżeli wVYXVWkie pomiarX i baTania Y YacUowaniem Wolerancji weTług punkWu 6 TałX wXniki poYXWXwne. 
 
8.2. OTbiór robóW YanikającycU i ulegającycU  Yakryciu 

 OTbiorowi robóW YanikającXcU i ulegającXcU YakrXciu poTlegająJ 
- wXkonanie korXWa i prYXgoWowanie poTłoża. 
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9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne uVWalenia ToWycYące poTVWawy płaWności 

 Ogólne uVWalenia ToWXcYące poTVWawX płaWności poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne” 
[1] pkW 9. 
 
9.2. Cena jeTnoVWki obmiarowej 

 Cena jeTnoVWkowa obejmujeJ 
- prace pomiarowe i roboWX prYXgoWowawcYeH 
- oYnakowanie robóWH 
- prYXgoWowanie  poTłożaH 
- ToVWarcYenie maWeriałów i VprYęWuH 
- ewenWualne ścięcie iVWniejącego pobocYaH ew. VpulcUnienieH wXprofilowanie i YagęVYcYenie grunWowego pobocYaH 
- prYXgoWowanie i ToVWarcYenie mieVYanki kruVYXwa łamanegoH 
- wXkonanie nawierYcUni uWwarTYonego pobocYaH 
- prYeprowaTYenie pomiarów i baTań  wXmaganXcU w  VpecXfikacji WecUnicYnejH 
- oTwieYienie VprYęWu. 
 
10. PRRNPISY RPIARANN 

10.1. Normy 

PN-NN 13242J2004 OruVYXwa To nieYwiąYanXcU i YwiąYanXcU UXTraulicYnie maWeriałów VWoVowanXcU 
w obiekWacU buTowlanXcU i buTownicWwie TrogowXm (paWrYJ poY. 7 i 8)H 

PN-NN 13285J2004 ÓieVYanki nieYwiąYane. SpecXfikacje (paWrYJ poY. 7 i 8)H 
PN-Ł-04481J1988 GrunWX buTowlane. ŁaTanie próbek grunWuH 
PN-Ł-11112J1996 OruVYXwa mineralne. OruVYXwa łamane To nawierYcUni TrogowXcU (P okreVie 

prYejściowXm norma może bXć VWoVowana YamiaVW poY. 4 i 5)H 
PN-Ł-11113J1996 OruVYXwa mineralne. OruVYXwa naWuralne To nawierYcUni TrogowXcU. PiaVek (P okreVie 

prYejściowXm norma może bXć VWoVowana YamiaVW poY. 4 i 5). 
10.3. Inne TokumenWX 
RoYporYąTYenie  ÓiniVWra  ØranVporWu  i  GoVpoTarki  ÓorVkiej  Y  Tnia  2  marca  1999  r.  w  Vprawie  warunków  
WecUnicYnXcUH jakim powinnX oTpowiaTać Trogi publicYne i icU uVXWuowanie. MY. U. nr 43H poY. 430H 
PXWXcYne uWwarTYania pobocYX. CenWralnX RarYąT Mróg PublicYnXcUH ParVYawaH 1981r. 
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STPiORŁ M-07.05.01 ŁARINRY OCHRONNN 

1. PSTĘP 

1.1. PrYeTmioW STPiORŁ 

 PrYeTmioWem niniejVYej SpecXfikacji ØecUnicYnej PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU (SØPiORŁ) Vą 
wXmagania ToWXcYące wXkonania i oTbioru robóW YwiąYanXcU Y wXkonaniem barier ocUronnXcU w ramacU YaTania 
pn. „Rozbiórka moVWu i buTowa przepuVWu w ciągu ulicy BorowiańVkiej w RębowicacU”. 
  
1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

 NiniejVYa VpecXfikacja WecUnicYna (SØPiORŁ) VWanowi TokumenW konWrakWowX prYX realiYacji robóW 
wXmienionXcU w pkW 1.1. 
 
1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

UVWalenia YawarWe w niniejVYej VpecXfikacji ToWXcYą prowaTYenia robóW prYX monWażu VWalowej bariero-
poręcYX H2IP2 na kapacU i TojaYTacU wraY Y monWażem koWew barier obejmują J  

- Yakup barierX i ToVWarcYenie w miejVce wbuTowaniaH  
- uVWawienie barierXH wXregulowanie i Yamocowanie To YabeWonowanXcU wcYeśniej koWew i w gruncieH 
- wXkonanie poTlewki Y YaprawX niVkoVkurcYowej poT blacUą VłupkaH 
- wXkonanie baTań i VprawTYeńH 
 

1.4. Określenia poTVWawowe 

1.4.1. ÓeWalowa bariera ocUronna – YgoTnie Y RoYporYąTYeniem ÓiniVWra InfraVWrukWurX Y YmieniającXm 
roYporYąTYenie w Vprawie VYcYegółowXcU warunków WecUnicYnXcU Tla Ynaków i VXgnałów TrogowXcU oraY 
urYąTYeń beYpiecYeńVWwa rucUu Trogowego i warunków icU umieVYcYania na TrogacUH 
1.4.2. Łariera Vkrajna -  bariera ocUronna umieVYcYona prYX krawęTYi jeYTniH koronX Trogi lub obiekWu 
moVWowegoH 
1.4.3. Łariera TYieląca – bariera ocUronna umieVYcYona na paVie TYielącXm Trogi  TwujeYTniowej lub bocYnXm 
paVie TYielącXmH prYeciwTYiałająca prYejecUaniu pojaYTu na Truga jeYTnięH 
1.4.4. PoYiom powVWrYymywania jeVW Wo YTolność barierX To powVWrYXmXwania uTerYającego w nią pojaYTu.  
PoYiomX  powVWrYXmXwania  określane  Vą na  poTVWawie  baTań  YTerYeniowXcU i TYielą Vię naJ - małeJ Ø1H Ø2H Ø3 
(prYeYnacYone WXlko To WXmcYaVowXcU barier ocUronnXcU); normalneJ N1H N2;poTwXżVYoneJ H1H H2H H3;barTYo 
wXVokieJ H4aH H4bH 
1.4.5. SYerokość pracująca jeVW Wo oTległość mięTYX bocYną powierYcUnią cYołową barierX oT VWronX rucUu prYeT 
YTerYeniemH a makVXmalnXm TXnamicYnXm bocYnXm położeniem jakiejkolwiek więkVYej cYęści VXVWemu. 
SYerokość pracująca jeVW miarą oTkVYWałcenia barierX. RgoTnie Y normą PN-NN 1317 klaVXfikacja VYerokości 
pracującXcU prYeTVWawia Vię naVWępującoJ 
1.4.6. PoYiom inWenVywności YTerYenia jeVW Wo parameWr oTYwiercieTlającX oTTYiałXwanie YTerYenia na oVobX 
YnajTujące Vię w pojeźTYie (określanX jako AH Ł lub C) ocenianX wVkaźnikami ASIH ØHIV i PHMH 
1.4.7. ASI - wVkaźnik inWenVywności prYyśpieVYenia 
ASI jeVW wielkością beYwXmiarową oblicYaną YgoTnie Y normą PN-NN 1317. ÓakVXmalna warWość ASI jeVW uważana 
Ya miarę ciężkości wXpaTku paVażerów w uTerYającXm w prYeVYkoTę pojeźTYie. ASI jeVW jeTnXm Y najważniejVYXcU 
parameWrów barier ocUronnXcUH 
1.4.8. THIV - WeoreWycYna pręTkość głowy w cYaVie YTerYenia 
JeVW Wo warWość WeoreWXcYnej pręTkości uTerYenia głowX oVobX prYebXwającej w pojeźTYie w powierYcUnię 
wewnąWrY pojaYTu na VkuWek uTerYenia pojaYTu w barierę ocUronnąH YmierYona w Wrakcie baTań YTerYeniowXcU 
wXkonXwanXcU YgoTnie Y normą PN-NN 1317H wXrażona w kmIUH 
1.4.9. PHM - opóźnienie głowy po YTerYeniu - jeVW Wo warWość opóźnieniaH jakiej ToYnaje głowa oVobX YnajTującej 
Vię w pojeźTYie w momencie uTerYenia pojaYTu w barierę ocUronnąH YmierYona w Wrakcie baTań YTerYeniowXcU 
wXkonXwanXcU YgoTnie Y warunkami określonXmi w normie PN-NN 1317H wXrażona w jeTnoVWkacU prYXVpieVYenia 
YiemVkiego (g). ÓakVXmalna warWość opóźnienia nie może prYekrocYXć 20g. 
 Określenia poTane w niniejVYej SØPiORŁ Vą YgoTne Y obowiąYującXmi prYepiVamiH SØPiORŁ M-Ó.00.00.00 
„PXmagania ogólne” i oTpowieTnimi ujeTnoliconXmi normami polVkimi i europejVkimi. 
 
1.5. Ogólne wymagania ToWycYące robóW 
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 PXkonawca robóW jeVW oTpowieTYialnX Ya jakość icU wXkonania oraY Ya YgoTność Y MokumenWacją 
ProjekWowąH SØPiORŁ i poleceniami InżXniera. 
 Ogólne wXmagania ToWXcYące robóW poTano w SØPiORŁ M-Ó-00.00.00 „PXmagania ogólne”. 
 ŁarierX ocUronne powinnX poTlegać baTaniom normX PN-NN 1317-2J2001 i wXkaYXwać właVności 
koliYXjne YgoTne Y Wą normą.  
 IcU VYWXwnośćH poYiom powVWrYXmXwaniaH poYiom inWenVXwności YTerYenia oraY poYiom VYerokości 
pracującej powinien wXnoVićJ 

 
Lp. PoYiom powVWrYXmXwania OlaVa poYiomu 

VYerokości pracującej 

PVkaźnik 
InWenVXwności 

uTerYenia 

1. H2 P2 A 
UPAGAJ (roYVWaw Vłupków barierX należX Tobrać To oTpowieTniego promienia łuku Trogi i oTcinków proVWXcU 
jeśli jeVW Wo wXmagane inVWrukcją monWażu proTucenWa). 
PUAGAJ w prYXpaTku YaVWoVowania barier o Tługości więkVYej niż Yałożona w TokumenWacji należX uwYglęTnić 
koniecYność wXkonania poVYerYenia pobocYX i Vkarp w miejVcu projekWowanego prYebiegubarier.   
 
2. ÓATNRIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania ToWycYące maWeriałów 

 PXmagania maWeriałowe Tla TrogowXcU barier ocUronnXcU powinnX Vpełniać wXmagania YawarWe 
w TokumenWacji WecUnicYnej proTucenWaH poWwierTYone cerWXfikaWami i Ynakiem buTowlanXm „Ł” lub „CN”. 
 
2.2. Łariery meWalowe 

ÓeWalowe barierX ocUronne ToVWarcYone na buTowę muVYą poViaTać Ynak buTowlanX Ł lub Ynak CN oraY 
mieć Teklarację YgoTności proTucenWa. ProTucenW muVi uTokumenWować powXżVYe poViaTaniem CerWXfikaWów 
wXTanXcU prYeY noWXfikowaną jeTnoVWkę. AbX bariera mogła YoVWać oYnacYona Ynakiem Ł lub CN YgoTnie Y normąH 
należX prYeprowaTYić próbX YTerYeniowe oraY określić poTVWawowe parameWrX funkcjonalne YTefiniowane w Wej 
normie Wj.J  
-poYiom powVWrYXmXwaniaH 
-VYerokość pracującaH 
-wVkaźnik inWenVXwności YTerYenia. 

SpecXfikacja uwYglęTnia YaVWoVowanie Tla oTcinków poTVWawowXcU (VWałXcU) w prYXpaTku  Trogi 
Y YaVWoVowaniem barier ocUronnXcU U-14a VkrajnXcU umieVYcYonXcU na krawęTYi Trogi VXVWemu oJ 

- poYiomie powVWrYXmXwaniaJ 
- poYiomie inWenVXwności uTerYeniaJ 
- prYeVWrYeni robocYejJ  
PoTVWawowXm VpoVobem oVaTYenia Vłupków barierX ocUronnej jeVW oVaTYenie icU beYpośreTnio 

w gruncie oraY na żelbeWowej kapie cUoTnikowej (YgoTnie Y inVWrukcją proTucenWa cerWXfikowanego VXVWemu). 
ŁarierX ocUronne  Ye wYglęTu na YacUowanie prawiTłowXcU właściwości koliYXjnXcU powinnX YacUowXwać 
oTpowieTnią wXVokość położenia górnej krawęTYi prowaTnicX – kWóra muVi oTpowiaTać TokumenWacji 
WecUnicYnej proTucenWa uwYglęTniającej Yałożenia baTań YTerYeniowXcU wg normX PN-NN 1317-2J2001. 
PXVokość Wa powinna bXć mierYona w miejVcu położenia barierX  oT powierYcUni poTłoża. Mługość oTcinków 
poTVWawowXcU barierX ocUronnej uYależniona jeVW oT warunków WecUnicYnXcU prYeTVWawionXcU prYeY 
proTucenWa oraY ukVYWałWowania prYekroju poTłużnego Trogi.  
 
2.3. RabeYpiecYenie meWalowycU elemenWów bariery prYeT koroYją 

SpoVób YabeYpiecYenia anWXkoroYXjnego elemenWów barierX uVWala proTucenW w Waki VpoVóbH abX 
Yapewnić Wrwałość powłoki anWXkoroYXjnej prYeY okreV 5 To 10 laW w warunkacU normalnXcUH To co najmniej 3 To 
5 laW w śroTowiVku o YwiękVYonej koroYXjności.  

PVYXVWkie uVYkoTYenia powłoki powinnX YoVWać naprawioneH a naprawX YaakcepWowane prYeY InżXniera. 
Powłoki ocUronne należX wXkonać YgoTnie Y normą PN NN ISO 1461. 
 
2.4. Raprawa niVkoVkurcYowa 

 Mo wXkonania obróbki wokół blacU TolnXcU Vłupków barierX na kapacU należX YaVWoVować Yaprawę 
niVkoVkurcYową o wXWrYXmałości min. 30 ÓPa. 
3. SPRRĘT 
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 PXkonawca powinien poViaTać VprYęW umożliwiającX poprawnX monWaż określonego roTYaju barier 
ocUronnXcUH  abX wXkonać poprawnie inVWalację. NieYbęTne wXmagania VprYęWowe określa inVWrukcja monWażu 
cerWXfikowanego VXVWemX ToVWarcYana wraY Y maWeriałem prYeY proTucenWa. PowXżVYX VprYęW powinien uYXVkać 
akcepWację InżXniera. 
 PXkonawca prYXVWępującX To wXkonania barier ocUronnXcU U-14a powinien wXkaYać Vię możliwością 
korYXVWania Y nieYbęTnego To wXkonania YaTaniaH VprYęWu. 

 
4. TRANSPORT 

 NlemenWX barier ocUronnXcU U-14a mogą bXć prYewożone TowolnXmi śroTkami WranVporWu. NależX je 
ułożyć równomiernie na całej powierYcUni łaTunkowej i YabeYpiecYXć prYeT możliwością prYeVuwania Vię 
i uVYkoTYenia poTcYaV WranVporWuH wg Yaleceń proTucenWa. 

 
5. PYOONANIN ROŁÓT 

5.1. Ogólne YaVaTy wykonania robóW 

Ogólne YaVaTX wXkonania robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne”. 

5.2. RoboWy prYygoWowawcYe 

 PrYeT wXkonaniem właściwXcU robóW należXJ 
- wXWXcYXć WraVę barierXH 
- uVWalić lokaliYację VłupkówH 
- określić wXVokość prowaTnicX barierXH 
- określić miejVca oTcinków pocYąWkowXcU i końcowXcU barierXH 
- uVWalić ew. miejVca prYerwH prYejść i prYejaYTów w barierYeH iWp. 

 
5.3. OVaTYenie VłupkówJ  

OVaTYenie Vłupków winno bXć wXkonane YgoTnie Y inVWrukcją proTucenWa cerWXfikowanego VXVWemu 
barier ocUronnXcU. 

 
5.3.1. Tolerancje oVaTYenia Vłupków 

MopuVYcYalna WecUnologicYnie oTcUXłka oTległości mięTYX VłupkamiH wXnika Y inVWrukcji proTucenWa. 
 

5.4. ÓonWaż bariery 

 SpoVób monWażu barierX Yaproponuje PXkonawca i prYeTVWawi To akcepWacji InżXniera. 
 Łariera powinna bXć monWowana YgoTnie Y inVWrukcją monWażową lub YgoTnie Y YaVaTami 
konVWrukcXjnXmi uVWalonXmi prYeY proTucenWa barierX. ÓonWaż barierXH w ramacU TopuVYcYalnXcU oTcUXłekH 
powinien ToprowaTYić To Yapewnienia równej i płXnnej linii prowaTnic barierX w planie i profilu. 
 PrYX monWażu barierX nieTopuVYcYalne jeVW wXkonXwanie jakicUkolwiek oWworów lub cięćH naruVYającXcU 
powłokę cXnkową poVYcYególnXcU elemenWów barierX a Wakże poTlewek poT Vłupkami (cUXba że prYewiTuje Wo 
inVWrukcja monWażu cerWXfikowanej konVWrukcji). 
 ÓonWaż wVYXVWkicU elemenWów VkłaTowXcU VXVWemu barier ocUronnXcU powinien  bXć wXkonanX ściśle 
weTług Yaleceń proTucenWa barierX Y YaVWoVowaniem prYewiTYianXcU To Wego celu elemenWów (obejmH 
wVporników iWp.) oraY właściwXcU śrub i poTkłaTek. 
 PrYX monWażu barier należX Ywracać uwagę na poprawne wXkonanieH YgoTne Y TokumenWacją 
projekWową i wXWXcYnXmi proTucenWa barierJ 
- oTcinków pocYąWkowXcU i końcowXcU barierXH o właściwej Tługości oTcinka (YgoTnie Y Teklaracją ToVWawcX 

cerWXfikowanego VXVWemu barier ocUronnXcU)H np. Y YaVWoVowaniem łącYników ukośnXcU w miejVcacU 
nieYbęTnXcU prYX połącYeniu poYiomego oTcinka prowaTnicX Y oTcinkiem nacUXlonXmH Y oTcUXleniem 
oTcinka w planie w miejVcacU prYewiTYianXcU Tla barier VkrajnXcUH 

- oTcinków barier oVłonowXcU o właściwej Tługości oTcinka barierXJ  
a) prYXległego To obiekWu lub prYeVYkoTXH  
b) prYeT i Ya obiekWemH  
c) ukośnego pocYąWkowegoH  
T) ukośnego końcowegoH  
e) wYmocnionegoH 
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- prYerwH prYejść i prYejaYTów w barierYe w celu np. Tojścia To kolumn alarmowXcU lub innXcU urYąTYeńH 
prYejścia pieVYXcU Y pobocYa Trogi Ya barierę w WXm na cUoTnik moVWuH na VkrYXżowaniu Y TrogamiH prYejścia 
prYeY paV TYielącXH prYejaYTu poprYecYnego prYeY paV TYielącXH 

- ToTaWkowXcU urYąTYeńH jak np. ToTaWkowej prowaTnicX barierXH oVłonX Vłupków barierXH iWp. 
- VpoVób monWażu barier roYbieralnXcU weTług inVWrukcji ProTucenWa. 
- Na barierYe powinnX bXć umieVYcYone elemenWX oTblaVkoweJ 
a) cYerwone - po prawej VWronie jeYTniH 
b)  białe - po lewej VWronie jeYTni. 
 OTległości pomięTYX kolejnXmi elemenWami oTblaVkowXmi powinna bXć YgoTna Y prYepiVami. 
 NlemenWX oTblaVkowe należX umocować To barierX w VpoVób WrwałXH YgoTnX Y wXWXcYnXmi proTucenWa 
barier. 
 
5.5. Pykonanie obróbki wokół blacU TolnycU Vłupków na moście 

 Raprawę niVkoVkurcYową Yaaplikować prYX krawęTYiacU blacUX Tolnej w Waki VpoVóbH abX po jej 
obrobieniu na końcacU blacUX YoVWałX VkoVX 1J1. 
 
6. OONTROLA JAOOŚCI ROŁÓT 

6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 

 Ogólne YaVaTX konWroli jakości robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 „PXmagania ogólne”. 
 OonWrola polega na ocenie YgoTności uVXWuowania barier Y MokumenWacją ProjekWową i PXWXcYnXmi 
RlecenioTawcX oraY TokumenWacją i inVWrukcją monWażu proTucenWa cerWXfikowanej konVWrukcji. 
 
6.2. ŁaTania prYeT prYyVWąpieniem To robóW 

PrYeT prYXVWąpieniem To robóW PXkonawca powinien prYeTVWawić InżXnierowi YaświaTcYenia o jakości 
na maWeriałXH To kWórXcU wXTania proTucenci Vą YobowiąYani prYeY właściwe prYepiVX. 

PVYXVWkie parWie elemenWów VWalowej barierX ocUronnejH prYeT ToVWarcYeniem na buTowę powinnX 
YoVWać YbaTane prYeY ProTucenWa YgoTnie Y wXmaganiami poTanXmi w oTpowieTnicU NormacU oraY weTług 
niniejVYego punkWu. 

PXkonawca powinien wXmagać oT ProTucenWa wXkonania oTpowieTnicU baTańH Wak abX Yapewnić 
oTpowieTnie właściwości cUemicYne cXnkowania i grubość powłoki cXnkowej. PXkonawcaH po ToVWarcYeniu na 
Weren buTowX elemenWów barierX ocUronnejH powinien ToVWarcYXć InżXnierowi  oTpowieTnie CerWXfikaWX. 

 
6.3. ŁaTania w cYaVie wykonywania robóW 

6.3.1. ŁaTania maWeriałów w cYaVie wykonywania robóW 

 PVYXVWkie maWeriałX ToVWarcYone na buTowę Y YaświaTcYeniem o jakości (cerWXfikaW) proTucenWa 
powinnX bXć VprawTYone w YakreVie powierYcUni wXrobu i jego wXmiarów. 
 CYęVWoWliwość baTań i ocena icU wXników powinna bXć YgoTna Y Yaleceniami WablicX 2. 
 P prYXpaTkacU buTYącXcU wąWpliwości można Ylecić uprawnionej jeTnoVWce YbaTanie właściwości 
ToVWarcYonXcU wXrobów i maWeriałów w YakreVie wXmagań poTanXcU w punkcie 2. 
  
Øablica 2. CYęVWoWliwość baTań prYX VprawTYeniu powierYcUni i wXmiarów wXrobów ToVWarcYonXcU prYeY 
proTucenWa 
 

Lp. RoTYaj 
baTania 

LicYba baTań OpiV baTań Ocena wXników baTań 

1 SprawTYenie 
powierYcUni 

5  To  10  baTań Y  
wXbranXcU loVowo 
elemenWów w każ- Tej 
ToVWarcYanej parWii 
wXrobów licYącej To 
1000 elemenWów 

PowierYcUnię YbaTać nie 
uYbrojonXm okiem. Mo ew. 
VprawTYenia głębokości waT 
użyć ToVWępnXcU narYęTYi (np. 
liniałów Y cYujnikiemH 
VuwmiarekH mikromeWrów iWp.) 

PXniki powinnX bXć YgoTne 
Y wXmaganiami punkWu 2 i 
kaWalogiem (informacją) 
proTucenWa barier 

2 SprawTYenie 
wXmiarów 

  PrYeprowaTYić uniwerValnXmi 
prYXrYąTami pomiarowXmi lub 
VprawTYianami 
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6.3.2. OonWrola w cYaVie wykonywania robóW 

 P cYaVie wXkonXwania robóW należX YbaTaćJ 

a) YgoTność wXkonania barierX ocUronnej Y Yałożeniami (lokaliYacjaH wXmiarXH wXVokość prowaTnicX naT 
Werenem)H 

b) YacUowanie TopuVYcYalnXcU oTcUXłek wXmiarówH YgoTnie Y kaWalogiem (informacją) proTucenWa barierH 
c) poprawność umieVYcYenia elemenWów oTblaVkowXcUH YgoTnie Y punkWem 5.4. 
 
7. OŁÓIAR ROŁÓT 

JeTnoVWką obmiaru jeVWJ 
-  1 m (meWr)  - uVWawionXcU i Yamocowanej VWalowXcU barier ocUronnXcU wraY Y wXkonaniem obróbki Y YaprawX 
niVkoVkurcYowej wokół blacU TolnXcU Vłupków na kapacU. 
 
8. OMŁIÓR ROŁÓT 

 RoboWX uYnaje Vię Ya wXkonane YgoTnie Y TokumenWacją projekWowąH SØPiORŁ i wXmaganiami InżXnieraH 
jeżeli wVYXVWkie pomiarX i baTania Y YacUowaniem Wolerancji wg pkW 6 TałX wXniki poYXWXwne. 
 
9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

Ogólne wXmagania ToWXcYące płaWności poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00 „PXmagania ogólne”. 
Cena wXkonania robóW obejmujeJ 
- Yakup i WranVporW elemenWów barier ocUronnXcU na miejVce wbuTowaniaH 
- wXWXcYenie oTcinków uVWawienia barier wraY Y miejVcami oVaTYenia VłupkówH 
- oYnakowanie robóW prowaTYonXcU w paVie TrogowXmH 
- Yamocowanie barierX YgoTnie Y TanXmi proTucenWaH 
- prYXmocowanie prYXgoWowanXcU Vłupków barierXH 
- monWaż  innXcU elemenWów barierXH 
- monWaż elemenWów oTblaVkowXcUH 
- prYeprowaTYenie pomiarów i baTańH ocYXVYcYenie placu buTowXH 
- uporYąTkowanie miejVca prowaTYonXcU robóW. 

 
10. PRRNPISY RPIĄRANN 

RoYporYąTYenie ÓiniVWra InfraVWrukWurX Y Tnia 12 kwieWnia 2010 r. Ymieniające roYporYąTYenie w Vprawie 
VYcYegółowXcU warunków WecUnicYnXcU Tla Ynaków i VXgnałów TrogowXcU oraY urYąTYeń beYpiecYeńVWwa rucUu 
Trogowego i warunków icU umieVYcYania na TrogacU (MR.U.Nr 65 poY.411 Y 2010 r.)H 
RoYporYąTYenie ÓiniVWra InfraVWrukWurX Y Tnia 1 kwieWnia 2010 r. Ymieniające roYporYąTYenie w Vprawie 
VYcYegółowXcU warunków WecUnicYnXcUH jakim powinnX oTpowiaTać Trogowe obiekWX inżXnierVkie i icU 
uVXWuowanie (MR.U.Nr 65 poY.408 Y 2010 r.)H 
RoYporYąTYenie ÓiniVWra InfraVWrukWurX Y Tnia 1 kwieWnia 2010 r. Ymieniające roYporYąTYenie w Vprawie 
VYcYegółowXcU warunków WecUnicYnXcUH jakim powinnX oTpowiaTać Trogi publicYne i icU uVXWuowanie (MR.U.Nr 
65 poY.407H Y 2010 r) 
UVWawa  Y  Tnia  16  kwieWnia  2004  r.  o  wXrobacU  buTowlanXcU  .  (MY.U.  Nr  92  poY.  881  Y  2004  rJ;  Nr  18  poY.  97  
Y 2009 r.). 
RoYporYąTYenie ÓiniVWra InfraVWrukWurX Y Tnia 11 Vierpnia 2004 r. w Vprawie VpoVobów Teklarowania YgoTności 
wXrobów buTowlanXcU oraY VpoVobu Ynakowania icU Ynakiem buTowlanXm. (MY.U. Nr 198 poY.2041 Y 2004 r)H 
PN-NN 1317-2  SXVWemX ogranicYające Trogę. CYęść II OlaVX TYiałaniaH krXWeria prYXjęcia baTań YTerYeniowXcU 
i meWoTX baTań barier ocUronnXcU. Sierpień 2001H 
PN-NN  1317-5+A1  SXVWemX  ogranicYające  Trogę.  CYęść 5  J  PXmagania  w  oTnieVieniu  To  wXrobów  i  ocena  
YgoTności ToWXcYąca VXVWemów powVWrYXmującXcU pojaYT. Sierpień 2009H 
PN-NN ISO 1461   Powłoki cXnkowe nanoVYone na VWal meWoTą YanurYeniową (cXnkowanie jeTnoVWkowe. 
PXmagania i baTania. GruTYień 2009H 
PN-NN ISO 14713    Powłoki cXnkowe i aluminiowe. PXWXcYne. GruTYień 2000H 
InVWrukcja ToVWawX i monWażu barier ocUronnXcU. ProTucenWH 
PXWXcYne VWoVowania TrogowXcU barier ocUronnXcUH GMMOiAH kwiecień 2010. 
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STPiORŁ M-08.01.01  ORAPĘŻNIOI ŁNTONOPN 

1. PSTĘP 

1.1. PrYeTmioW STPiORŁ 

PrYeTmioWem niniejVYej SpecXfikacji ØecUnicYnej PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU (SØPiORŁ) Vą 
wXmagania ToWXcYące wXkonania i oTbioru robóW YwiąYanXcU Y uVWawieniem krawężników beWonowXcUH kWóre 
YoVWaną YrealiYowane w ramacU „Rozbiórka moVWu i buTowa przepuVWu w ciągu ulicy BorowiańVkiej 
w RębowicacU”. 

 
1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

SØPiORŁ jeVW VWoVowana jako TokumenW prYeWargowX i konWrakWowX prYX Ylecaniu i realiYacji robóW 
wXmienionXcU w punkcie 1.1. 

 
1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

UVWalenia    YawarWe    w    niniejVYej    SØPiORŁ    ToWXcYą  YaVaT    prowaTYenia    robóW   YwiąYanXcU    
Y wXkonaniem krawężników beWonowXcU i obejmująJ 
- ułożenie krawężników beWonowXcU o prYekroju 15x30 cm VWanowiącXcU obramowanie nawierYcUni. 
 
1.4. Określenia poTVWawowe 

Orawężnik   beWonowy   -   prefabrXkaW   beWonowXH    prYeYnacYonX   To   oTTYielania    powierYcUni YnajTującXcU 
Vię na WXm VamXm poYiomie lub na różnXcU poYiomacUH VWoVowanXJ w celu ogranicYania albo wXYnacYania granicX 
rYecYXwiVWej lub wiYualnej jako kanałX oTpłXwoweH oTTYielnie lub w połącYeniu Y innXmi krawężnikami; - jako 
oTTYielenie pomięTYX powierYcUniami poTTanXmi różnXm roTYajom rucUu Trogowego 
OVYWałWka uYupełniająca - elemenWH cYęVWo cYęść krawężnikaH kanałuH iWp.H VWoVowanX jako elemenW prYejściowX 
prYX Ymianie kierunkuH kVYWałWuH wXVokości lub VWanowiącX uYupełnienie ciągu prYebiegu WraVX 
FunTamenW (ława) - poTkłaTowa warVWwa beWonu wYmacniająca krawężnik i prYenoVYąca obciążenie krawężnika 
na grunW. 
NlemenW oporowy - elemenW oporowX krawężnika 
PoTkłaT - warVWwa regulacXjna Y YaprawX cemenWowo-piaVkowej pomięTYX krawężnikiem i funTamenWem. 

PoYoVWałe określenia poTVWawowe Vą YgoTne Y obowiąYującXmi oTpowieTnimi polVkimi normami 
i określeniami poTanXmi SØPiORŁ MÓ.00.00.00 "PXmagania ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania ToWycYące robóW. 

Ogólne wXmagania ToWXcYące robóW poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. "PXmagania ogólne". 
 

2. ÓATNRIAŁY 

2.1. Pymagania ogólne ToWycYące maWeriałów 

Ogólne wXmagania ToWXcYące maWeriałówH icU poYXVkiwania i VkłaTowaniaH poTano w SØPiORŁ 
MÓ.00.00.00. "PXmagania ogólne". 

 
2.2. ÓaWeriały VWoVowane prYy uVWawianiu krawężników 

ÓaWeriałami VWoVowanXmi prYX uVWawianiu krawężników wg YaVaT niniejVYej SØPiORŁ VąJ 

2.2.1. Orawężniki beWonowe 

RgoTnie Y MokumenWacją ProjekWową należX VWoVować krawężniki beWonowe wibropraVowane o 
wXmiaracU określonXcU w TokumenWacji projekWowejH kWóre powinnX bXć wXkonane Y beWonu klaVX C25I30. 
Orawężniki powinnX poViaTać aWeVW proTucenWa Tla każTej ToVWarcYonej na buTowę parWii krawężników. 
2.2.1.2. OTporność na warunki aWmoVferycYne 

OTporność na warunki aWmoVferXcYne określa Vię Ya pomocą baTań weTług YałącYnika M normX PN NN 
1340J2003 Tla oTporności na YamrażanieIroYmrażanie lub YałącYnika N normX PN NN 1340J2003 Tla 
naViąkliwości. 

Orawężniki powinnX Vpełniać wXmagania poTane w Wabeli 1 i 2. 
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Øabela 1 - NaViąkliwość 
OlaVa OYnacYenie NaViąkliwośćH Ę maVX 

2 Ł K6 
 
Øabela 2 - OTporność na YamrażanieIroYmrażanie Y uTYiałem Voli oTlaTYającXcU 

OlaVa OYnacYenie UbXWek maVX po baTaniu 
YamrażaniaIroYmrażaniaH kgIm2 

3 M ParWość śreTnia ź 1H0 
prYX cYXm żaTen pojeTXncYX wXnik L 1H5 

 
PonaTWoH beWon użXWX To proTukcji elemenWów prefabrXkowanXcU powinien Vpełniać naVWępujące 

warunkiJ 
- naViąkliwość K 5Ę wg PN-Ł-06250H 
- mroYooTpornośćH F150 wg PN-Ł-06250. 
 
2.2.1.3. PyWrYymałość na Yginanie 

PXWrYXmałość cUarakWerXVWXcYną na Yginanie należX określać Ya pomocą baTania wXkonXwanego 
YgoTnie Y YałącYnikiem F normX PN NN 1340J2003. PXWrYXmałość cUarakWerXVWXcYna na Yginanie nie powinna 
bXć mniejVYa niż poTana w Wabeli 3. ŻaTen pojeTXncYX wXnik nie powinien bXć mniejVYX niż określona 
minimalna wXWrYXmałość na Yginanie poTana w Wabeli 3. 
 
Øabela 3 - PXWrYXmałość na Yginanie 

OlaVa OYnacYenie CUarakWerXVWXcYna 
wXWrYXmałość na Yginanie ÓPa 

Óinimalna wXWrYXmałość na 
Yginanie 

ÓPa 
2 Ø 5H0 4H0 

 
2.2.1.4. OTporność na ścieranie 

OTporność na ścieranie określa Vię Ya pomocą baTania na VYerokiej WarcYX ściernej (YałącYnik G normX 
PN-NN  1340J2003)  lub  alWernaWXwnie  na  WarcYX  ŁóUmego  (YałącYnik  H  normX  PN-NN  1340J2003).  ŁaTanie  na  
VYerokiej WarcYX ściernej jeVW baTaniem wYorcowXm. 

PXmagania ToWXcYące oTporności na ścieranie Vą poTane w Wabeli 4. 
 
Øabela 4 - OTporność na ścieranie 

OlaVa OYnacYenie PXmaganie 
Pomiar wXkonanX YgoTnie Y 
meWoTą baTania opiVaną w 

YałącYniku G 

Pomiar wXkonanX YgoTnie Y 
meWoTą alWernaWXwną opiVaną w 

YałącYniku H 
3 H K23 mm K 20 000 mmJ I 5 000 mm2 

 
2.2.1.5. PygląT 

PowierYcUnia krawężników nie powinna wXkaYXwać TefekWówH WakicU jak rXVX lub oTprXVki. 
PXgląT YewnęWrYnX krawężników beWonowXcU należX oceniać YgoTnie Y YałącYnikiem J To PN-NN 1340J2003. 
 
2.2.1.6. MopuVYcYalne oTcUyłki wymiarów krawężnikówJ 

DługośćJ  
· ± 1Ę Y TokłaTnością To milimeWraH nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10 mm 

Inne wXmiarXJ 
· Tla powierYcUniJ      ± 3Ę Y TokłaTnością To milimeWraH nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm  
· Tla innXcU cYęściJ    ± 5Ę Y TokłaTnością To milimeWraH nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 10 mm 

Różnica pomięTYX wXnikami pomiarów Wego Vamego wXmiaru krawężnika nie powinna prYekracYać 5 
mm. 

Mla powierYcUni określonXcU jako płaVkie i Tla krawęTYi określonXcU jako proVWe TopuVYcYalne oTcUXłki 
oT płaVkości i proVWoliniowości poTano w Wabeli 5. 

 
Øabela 5 - MopuVYcYalne oTcUXłki płaVkości i proVWoliniowości 
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Długość pomiarowa mm MopuVYcYalna oTcUXłka płaVkości i 
proVWoliniowości 

mm 
300 ±1H5 
400 ±2H0 
500 ±2H5 
800 ±4H0 

 
2.2.2. ŁeWon na ławę i elemenW oporowy 

ŁeWon na ławę Y oporem poT krawężnik powinien Vpełniać wXmagania YawarWe w SØPiORŁ Ó-13.02.01 
„ŁeWon niekonVWrukcXjnX”. 

 
2.2.3. ÓaVa Yalewowa 

ÓaVa Yalewowa To wXpełniania VYcYelin powinna oTpowiaTać wXmaganiom ŁN-74I6771-04 lub 
poViaTać aprobaWę WecUnicYną wXTaną prYeY IŁMiÓ. 
 
3. SPRRĘT 

3.1. Ogólne wymagania ToWycYące VprYęWu 

Ogólne wXmagania ToWXcYące VprYęWu poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. "PXmagania ogólne" pkW 3. 

3.2. SprYęW To uVWawiania krawężników 

RoboWX wXkonuje Vię ręcYnie Y YaVWoVowaniem naVWępującego VprYęWuJ beWoniarekH To wXWwarYania beWonu 
i Yapraw cemenWowXcUH wibraWorów płXWowXcUH ubijaków ręcYnXcU lub mecUanicYnXcU. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania ToWycYące WranVporWu 

Ogólne wXmagania ToWXcYące WranVporWu poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. "PXmagania ogólne" pkW 4. 

4.2. TranVporW maWeriałów 

4.2.1. TranVporW krawężników 

Orawężniki beWonowe mogą bXć prYewożone TowolnXmi śroTkami WranVporWu. Orawężniki należX ukłaTać 
na TrewnianXcU poTkłaTacU i VeparaWoracU. Orawężniki powinnX bXć YabeYpiecYone w cYaVie WranVporWuH a górna 
warVWwa nie powinna wXVWawać poYa ścianX śroTka WranVporWowego więcej niż 1I3 wXVokości Wej warVWwX. 

 
4.2.3. TranVporW beWonu  

RgoTnie Y SØPiORŁ Ó-13.02.01 „ŁeWon niekonVWrukcXjnX”. 

5. PYOONANIN ROŁÓT 

5.1. Ogólne YaVaTy wykonania robóW 

Ogólne YaVaTX wXkonania robóW poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. "PXmagania ogólne" pkW 5. 

5.2. RakreV wykonania robóW 

5.2.1. RoboWy prYygoWowawcYe 

PrYeT prYXVWąpieniem To wXkonania krawężników należX wXWXcYXć linię krawężnika uVWawianego 
w poYXcji pionowej YgoTnie Y YakreVem określonXm w MokumenWacji ProjekWowej. 

 
 

5.2.2. Pykop poT ławę 

PXkop poT ławę należX wXkonać YgoTnie Y MokumenWacją ProjekWową i normą PN-Ł-06050. 
PXmiarX wXkopu powinnX oTpowiaTać wXmiarom ławX w planie Y uwYglęTnieniem w VYerokości Tna 

wXkopu konVWrukcji VYalunku Tla ławX Y oporem. PVkaźnik YagęVYcYenia Tna wXkopu poT ławę powinien wXnoVić 
co najmniej 0H97 weTług normalnej meWoTX ProcWora. 
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5.2.3. Pykonanie ławy poT krawężnik 

ŁawX beWonowe Y oporem wXkonuje Vię w VYalowaniu. ŁeWon roYścielanX w VYalowaniu powinien bXć 
wXrównXwanX warVWwami. ŁeWonowanie ław należX wXkonXwać YgoTnie Y wXmaganiami pkW 2.2.7.H VWoVując co 
50 m VYcYelinX TXlaWacXjne wXpełnione biWumicYną maVą Yalewową oTpowiaTającą wXmaganiom normX  
ŁN-74I6771-04. 

 
5.2.4. UVWawienie krawężników 

Na wXkonanej ławie beWonowej należX uVWawiać krawężnik na warVWwie poTVXpki cemenWowo-piaVkowej 
(1J4) o grubości 5 cm. SYerokość Vpoin nie powinna prYekracYać 1 cm. 

SYcYelinX mięTYX krawężnikami należX wXpełnić Yaprawą cemenWową wg PN-907Ł-14501. SpoinX po icU 
wXkonaniu należX pielęgnować woTą. SYcYelinX krawężników prYeT Yalaniem Yaprawą należX ocYXścić i YmXć 
woTą. Co 50 m uVWawianego krawężnika należX Yalewać VYcYelinX maVą Yalewową naT VYcYelinami TXlaWacXjnXmi 
w ławacU. 

 
6. OONTROLA JAOOŚCI ROŁÓT 

6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 

RaVaTX ogólne konWroli jakości robóW poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. "PXmagania ogólne" pkW 6. 

6.2. Ocena jakości krawężników 

Ocenę prefabrXkaWów To wbuTowania YgoTnie Y pkW 2.2.1H należX wXkonać YgoTnie Y uVWaleniami normX 
PN-NN 1340J2003. 

 
6.3. SprawTYenie koryWa poT ławę 

SprawTYenie wXkonanXcU poT ławę wXkopów polega na ocenieJ 
wVkaźnika YagęVYcYenia grunWu w Tnie wXkopuH Y Wolerancją ± 2Ę w VWoVunku To wXmaganegoH VYerokość Tna 
wXkopuH Y Wolerancją ± 2 cmH konWrola VpaTku poTłużnego. 
 
6.4. SprawTYenie wykonania ław 

SprawTYeniu poTlegaJ 
- YgoTność profilu poTłużnego górnej powierYcUni ław Y TokumenWacją  
- TopuVYcYalna Wolerancja ±1cm na każTe 100 m ławXH 
- wXVokość (grubość) ław Y Wolerancją ± 10Ę wXVokości projekWowanej (w 2 punkWacU na 100 m)H 
- VYerokość górnej powierYcUni ław Y Wolerancją ± 20Ę VYerokości projekWowanej (w 2 punkWacU na 

100 m)H 
- równość górnej powierYcUni ławX (w 2 punkWacU na 100 m) - Wolerancja prYeświWu K 1 cmH prYX 

prYXłożeniu łaWX 3-meWrowejH 
- oTcUXlenie linii ław oT projekWowanego kierunku - Y Wolerancją ± 2 cm na 100 m wXkonanej ławX. 
 

6.5. SprawTYenie uVWawienia krawężników 

SprawTYeniu poTlegaJ 
- oTcUXlenie linii krawężników w planie - max. oTcUXlenie może wXnieść 1 cm (na każTe 100 m 

ławX)H 
- oTcUXlenie niweleWX - max. ± 1 cm (na każTe 100 m)H 
- równość górnej powierYcUni krawężników  
- Wolerancja prYeświWu poT łaWą K 1 cm prYX prYXłożeniu łaWX 3-meWrowej (w 2 punkWacU na 100 m)H 
- TokłaTność wXpełnienia Vpoin - wXmagane wXpełnienie całkowiWe (na każTe 10 m). 

 
7. OŁÓIAR ROŁÓT 

7.1. Ogólne YaVaTy obmiaru robóW 

Ogólne YaVaTX obmiaru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. „PXmagania ogólne". 

7.2. JeTnoVWka obmiarowa 

JeTnoVWką obmiarową jeVWJ 
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- 1 m (meWr) - uVWawionego krawężnika beWonowego. 

8. OMŁIÓR ROŁÓT 

8.1. Ogólne YaVaTy oTbioru robóW 

Ogólne YaVaTX oTbioru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. „PXmagania ogólne". 

8.2. OTbiór robóW YanikającycU i ulegającycU Yakryciu 

OTbiorowi robóW YanikającXcU i ulegającXcU YakrXciu poTlegająJ wXkonanie korXWaH wXkonanie ławXH 
wXkonanie poTVXpki. 

 
9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne uVWalenia ToWycYące poTVWawy płaWności 

Ogólne uVWalenia ToWXcYące poTVWawX płaWności poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. „PXmagania ogólne". 

9.2. Cena jeTnoVWki obmiarowej 

Cena 1 m wXkonanego krawężnika beWonowego obejmujeJ 
- wXWXcYenie i prace pomiaroweH  
- Yakup i ToVWarcYenie poWrYebnXcU maWeriałówH  
- wXkonanie wXkopu poT ławę i uVWawienie VYalunkuH 
- roYścielenie i YagęVYcYenie beWonuH pielęgnacja beWonu i roYbiórka VYalunkuH  
- uVWawienie krawężników na poTVXpce cemenWowo-piaVkowej na ławie Y oporemH  
- YaVpoinowanie krawężników Yaprawą i pielęgnacja woTą VpoinH  
- wXpełnienie VYcYelin maVą YalewowąH YaVXpanie YewnęWrYnej ścianX grunWem i ubicieH  
- prYeprowaTYenie wXmaganXcU pomiarów i baTań. 
 

10. PRRNPISY RPIĄRANN 

10.1. Normy 

PN-NN 1340J2003 Orawężniki beWonowe. PXmagania i meWoTX baTańH 
PN-Ł-06050 RoboWX YiemneH 
PN-NN 206-1J2003 ŁeWon - CYęść 1J PXmaganiaH właściwościH proTukcja i YgoTnośćH 
PN-NN 13139J2003 OruVYXwa To YaprawXH 
PN-NN 12620J2004 OruVYXwa To beWonuH 
PN-NN 1008J2004         PoTa Yarobowa To beWonu - SpecXfikacja pobierania próbekH baTanie i ocena     

prYXTaWności woTX Yarobowej To beWonuH w WXm woTX oTYXVkanej Y proceVów 
proTukcjiH 

ŁÓ-88I6731 -08 CemenW. ØranVporW i prYecUowXwanieH 
ŁN-80I6775-03I01 PrefabrXkaWX   buTowlane   Y   beWonu.   NlemenWX   nawierYcUni   TrógH   ulicH 

parkingów i WorowiVk WramwajowXcU. PVpólne wXmagania i baTaniaH 
ŁN-80I6775-03I04 PrefabrXkaWX   buTowlane   Y   beWonu.   NlemenWX   nawierYcUni   TrógH   ulicH 

parkingów i WorowiVk WramwajowXcU. Orawężniki i obrYeża cUoTnikoweH 
PN-90IŁ-14501 RaprawX buTowlane YwXkłe. 

 
10.2. Inne TokumenWy 

OaWalog powWarYalnXcU elemenWów TrogowXcU (OPNM)H ØranVprojekW - ParVYawaH 1979 i 1982r. 
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STPiORŁ M-08.01.02 ORAPĘŻNIOI OAÓINNNN 

1. PSTĘP 

1.1. PrYeTmioW STPiORŁ 

 PrYeTmioWem niniejVYej SpecXfikacji ØecUnicYnej PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU (SØPiORŁ) Vą 
wXmagania ToWXcYące wXkonania i oTbioru robóW YwiąYanXcU Y uVWawieniem krawężników kamiennXcU w ramacU 
YaTania pn. „Rozbiórka moVWu i buTowa przepuVWu w ciągu ulicy BorowiańVkiej w RębowicacU”. 
 
1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

 NiniejVYa VpecXfikacja WecUnicYna (SØPiORŁ) VWanowi TokumenW konWrakWowX prYX realiYacji robóW 
wXmienionXcU w pkW 1.1. 
 
1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

UVWalenia    YawarWe    w    niniejVYej    SØPiORŁ    ToWXcYą  YaVaT    prowaTYenia    robóW   YwiąYanXcU    
Y ułożeniem krawężników kamiennXcU i obejmująJ 
- ułożenie krawężników kamiennXcU o wXmiaracU 20x20 cm na poTlewce Y YaprawX niVkoVkurcYowej (prYX 
kapacU cUoTnikowXcU prYepuVWów). 
 
2. ÓATNRIAŁY 

2.1. Pymagania ogólne ToWycYące maWeriałów 

Ogólne wXmagania ToWXcYące maWeriałów poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00. "PXmagania ogólne". 

2.2. SYcYegółowe wymagania ToWycYące maWeriałów 

2.2.1. Orawężniki kamienne 

 NależX YaVWoVować krawężniki o prYekroju 20x20 cm OlaVX 1 i kVYWałcie poTanXm w TokumenWacji 
projekWowej.  
 Jeśli nie uVWalono inacYejH krawężniki powinnX bXć ToVWarcYane o Tługości 1 m. OVWre krawęTYie 
krawężników mogą mieć faYX o nominalnXcU wXmiaracU pionowXcU i poYiomXcU nie prYekracYającXcU 2 mm; 
wXmiarX więkVYXcU faYH YaokrąglonXcU narożX lub VkoVówH jeśli Vą VWoVowaneH powinnX bXć określone prYeY 
ToVWawcę lub YamawiającegoH 

 PXmagania WecUnicYne VWawiane krawężnikom kamiennXm określa PN-NN 1343 w VpoVób prYeTVWawionX 
w WablicX 1. 
Øablica 1. PXmagania wobec krawężnika kamiennegoH uVWalone w PN-NN 1343 

Lp. CecUa Norma PXmagania 
1 MopuVYcYalne oTcUXłkiH w mm PN-NN 

1343H 
Yał. A [5] 

SYerokość 
PXVokość 

 a) całkowiWej VYerokości i wXVokości OlaVa 1 OlaVa 2 
 - pomięTYX Twoma powierYcUniami cioVanXmi 

- pomięTYX powierYcUnią obrabianą i cioVaną 
± 10  
± 5 

 

± 30 
± 30 

± 20  
± 20 

 - pomięTYX Twoma powierYcUniami 
obrabianXmi ± 3 ± 10 ± 10 

 b) na VkoVacU krawężników Y faYąH w mm OlaVa 1 OlaVa 2 
 - powierYcUnie piłowane 

- powierYcUnie cioVane 
- powierYcUnie obrabiane 

± 5  
± 15  
± 5 

± 2  
± 15  
± 5 

 c) powierYcUni cYołowXcU krawężników 
proVWXcUH w mm cioVane obrabiane 

 - proVWoliniowość krawęTYi równoległXcU To 
powierYcUni górnej 
- proVWoliniowość krawęTYi proVWopaTłXcU To 
powierYcUni górnejH 3 mm oT górX 
- proVWopaTłość pomięTYX powierYcUniami 
górną i cYołowąH gTX WworYą one kąW proVWX 
- nierówności górnej powierYcUni 
- proVWopaTłość pomięTYX powierYcUnią górną i 

± 6  
 

± 6  
 

± 10 
 

 ± 10 
wVYXVWkie 

± 3  
 

± 3 
 

 ± 7 
 

 ± 5 
wVYXVWkie  
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powierYcUnią WXlną krawężniki ± 5 krawężniki ± 5 

 T) promień krawężników lukowXcU Y 
powierYcUnią cioVaną lub obrabianąH w 
porównaniu Y powierYcUnią po obróbce 
mecUanicYnej 
e) nierówności (wXpukłości i wklęsłości) 
powierYcUni cYołowejH w mm 

 

2Ę warWości YaTeklarowanej 

 - cioVanej 
- Y grubą fakWurą4 
- Y Trobną fakWurą 

 
  

+ 10H - 15   
+ 5H - 10 
+3H  -3 

2 OTporność na YamrażanieIroYmrażanieH prYX 
licYbie cXkli 48H Tla klaVX 1 (P prYXpaTkacU 
VYcYególnXcU YaVWoVowań - norma TopuVYcYa 
inne roTYaje baTań) 

PN-NN 
12371 [6] OTporne (K 20Ę YmianX wXWrYXmałości na Yginanie) 

3 PXWrYXmałość na YginanieH w ÓPaH powinna 
bXć 
YaTeklarowana prYeY proTucenWaH prYX cYXm 
Tla 
YaVWoVowań naJ 
- obVYaracU rucUu pieVYego i rowerowego 
- obVYaracU ToVWępnXcU Tla lekkicU 
pojaYTów i moWocXkli i VporaTXcYnie Tla 
VamocUoTów; wjaYT To garażX 
- WerenacU VpacerowXcUH placacU WargowXcUH 
VporaTXcYnie użXWkowanXcU prYeY pojaYTX 
ToVWawcYe i pogoWowia 
- obVYaracU rucUu pieVYego cYęVWo 
użXwanXcU prYeY VamocUoTX ciężarowe 
- TrogacU i ulicacUH VWacjacU benYXnowXcU 

PN-NN 
12372 [7]H 

PN-NN 1343H 
Yał. Ł [5] 

Ralecone minimalne obciążenie niVYcYąceH w kN 

 

3H5 
 6H0 

 
 

9H0 
 

14H0  
 
 

25H0 

4 PXgląT PN-NN 1343 
[5] 

1. Próbka oTnieVienia powinna poka-YXwać wXgląT 
goWowego wXrobu oraY Tawać prYXbliżone pojęcie 
w oTnieVieniu To barwXH wYoru użX-leniaH VWrukWurX 
i wXkońcYenia powierYcUniH 
2. NaViąkliwość (w Ę maVX)H baTana wg PN-NN 13755 [9]H 
powinna bXć YaTeklarowana prYeY proTucenWa (np. 0H5-
3H0Ę)H 
3.  OpiV  peWrograficYnXH  wg  PN-NN 12407 [8]H powinien 
bXć ToVWarcYonX prYeY proTucenWaH 
4. CUemicYna obróbka powierYcUni - VWwierTYenie 
proTucenWaIToVWawcX cYX wXrób bXł jej poTTanX i jaki bXł 
roTYaj obróbki. 

 
 Orawężniki mogą bXć prYecUowXwane na VkłaTowiVkacU oWwarWXcUH poVegregowane wg WXpówH 
roTYajówH oTmian i wielkości. MopuVYcYa Vię VkłaTowanie krawężników proVWXcU w kilku warVWwacUH prYX 
YaVWoVowaniu TrewnianXcU poTkłaTek pomięTYX poVYcYególnXmi warVWwamiH prYX cYXm Vuma wXVokości warVWw 
nie powinna prYekracYać 1H2 m. 

 
2.2.2. ÓaWeriał To wykonania ławy  

 Ławę Tla krawężników wXkonać Y beWonu Ł10 (C8I10) YgoTnie Ye SØPiORŁ Ó-13.02.01 „ŁeWon 
niekonVWrukcXjnX”. 
 
2.2.3. ÓaWeriał To uVYcYelnienia VWyków 

ÓaWeriał  powinien  bXć  oTpornX  na  TYiałanie  woTXH roYcieńcYonXcU VoliH  kwaVówH YaVaT oraY paliw 
i Vmarów. Powinien YacUowXwać właściwości elaVWXcYne w VYerokim YakreVie WemperaWur (To –300C)H nie VpłXwać 
Ye VYcYelin w poTwXżVYonXcU Wemp. (To +1000C) i wXkaYXwać oTporność na VWarYenie w warunkacU ekVploaWacji. 
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PowinienH prYX YaVWoVowaniu oTpowieTnicU śroTków grunWującXcUH YacUowXwać barTYo Tobrą prYXcYepność To 
beWonu i graniWu. UżXWX maWeriał muVi mieć AprobaWę ØecUnicYną wXTaną prYeY IŁMiÓ. Mla uVYcYelnienia VWXków 
poprYecYnXcU i VWXku Y beWonem należX VWoVować kiW poliureWanowXH jeTnoVkłaTnikowXH VieciującX poT wpłXwem 
wilgoci Y aWmoVferXH w proceVie Vieciowania prYecUoTYącX To poVWaci elaVWXcYnej gumX SYcYelinX mięTYX 
krawężnikami o VYerokości To 10mm po ocYXVYcYeniuH oVuVYeniu i YagrunWowaniu Vą wXpełniane maVą Ya pomocą 
piVWoleWów pneumaWXcYnXcU. P celu Yapewnienia właściwej głębokości wXpełnienia VWoVuje Vię wVWępne 
uVYcYelnienie VYnurem Ye Vpienionej pianki poliureWanowej. UVYcYelnień Tokonuje Vię wYTłuż wiTocYnXcU 
pionowXcU i poYiomXcU krawęTYi VWXków. 

 
2.2.4. ÓaWeriał na poTlewkę 

Orawężniki należX ukłaTać na poTlewce Y YaprawX niVkoVkurcYowej o wXWrYXmałości na ściVkania min. 30 
ÓPa. ÓaWeriał prYewiTYianX To wbuTowania muVi poViaTać akWualne świaTecWwo jakości. 
 
3. SPRRĘT 

3.1. Ogólne wymagania ToWycYące VprYęWu 

Ogólne wXmagania ToWXcYące VprYęWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00. "PXmagania ogólne" pkW 3. 

3.2. SYcYegółowe wymagania ToWycYące VprYęWu 

RoboWX mogą bXć wXkonane ręcYnie lub mecUanicYnie. RoboWX można wXkonać prYX użXciu Towolnego 
WXpu VprYęWu YaakcepWowanego prYeY InżXniera. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania ToWycYące WranVporWu 

Ogólne wXmagania ToWXcYące WranVporWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00. "PXmagania ogólne" pkW 4. 
 

4.2. SYcYegółowe wymagania ToWycYące WranVporWu 

Orawężniki oTpowieTnio YabeYpiecYone prYeT uVYkoTYeniami można prYewoYić TowolnXmi śroTkami 
WranVporWu. P VpoVób gwaranWującX icU nieuVYkoTYenie. PoYoVWałe maWeriałX YgoTnie Y Yaleceniami proTucenWa. 

 
5. PYOONANN ROŁÓT 

5.1. Ogólne YaVaTy wykonania robóW 

Ogólne YaVaTX wXkonania robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00. "PXmagania ogólne" pkW 5. 

5.2. SYcYegółowe wymagania ToWycYące wykonania robóW 

RoboWX należX roYpocYąć oT prYXgoWowania poTłoża (ocYXVYcYenie) i wXWXcYenia linii krawężników wg 
MokumenWacji ProjekWowej. Orawężniki należX uVWawiać w prYekroju poprYecYnXm poYiomoH a w prYekroju 
poTłużnXm w ToVWoVowaniu To niweleWX jeYTni. PomięTYX krawężnikami należX poYoVWawiać oTVWępX o VYerokości 
1 cm To późniejVYego Vpoinowania. 

PXkop poT ławę należX wXkonać YgoTnie Y MokumenWacją ProjekWową. 
PXmiarX wXkopu powinnX oTpowiaTać wXmiarom ławX w planie Y uwYglęTnieniem w VYerokości Tna 

wXkopu konVWrukcji VYalunku Tla ławX Y oporem lub poTlewki.  
ŁawX beWonowe Y oporem wXkonuje Vię w VYalowaniu. ŁeWon roYścielanX w VYalowaniu powinien bXć 

wXrównXwanX warVWwami. ŁeWonowanie ław należX wXkonXwać VWoVując co 50 m VYcYelinX TXlaWacXjne 
wXpełnione biWumicYną maVą Yalewową oTpowiaTającą wXmaganiom normX ŁN-74I6771-04.  

PoTlewkę wXkonać Y YaprawX niVkoVkurcYowejH prYXgoWowanej i aplikowanej YgoTnie Y Yaleceniami 
proTucenWa. 
 RakreV wXkonXwanXcU robóWJ 
- wXWXcYenie linii krawężnika prYeY Vłużbę geoTeYXjnąH 
- prYXgoWowanie poTłożaH 
- ułożenie krawężnika na ławie beWonowej lub poTlewce Y YaprawX niVkoVkurcYowej. 

SpoinX krawężników nie powinnX prYekracYać VYerokości 1cm. SpoinX należX wXpełnić maWeriałem 
plaVWXcYnXm. SpoinX krawężników prYeT Yalaniem Yaprawą należX ocYXścić i YmXć woTą. 
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- wXpełnienie Vpoin poprYecYnXcU pomięTYX elemenWami krawężnika oraY VWXku krawężnika Y beWonem maVą 
uVYcYelniającą Ya pomocą piVWoleWów auWomaWXcYnXcU. SWXki poprYecYne należX wVWępnie uVYcYelnić VYnurem Ye 
Vpienionej pianki poliureWanowej. SpoinX krawężników nie powinnX prYekracYać VYerokości 1cm. 
 
6. OONTROLA JAOOŚĆI ROŁÓT 

6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 

Ogólne YaVaTX konWroli jakości robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00 "PXmagania ogólne" pkW 6. 

6.2. SYcYegółowe YaVaTy konWroli jakości robóW 

PVYXVWkie   wXmienione  wXmagania   VprawTYać  należX   wg    normX   PN-Ł-11213J1997  o    ile    nie  
YaYnacYono inacYej. 

 
6.2.1. RakreV baTańJ 

• VprawTYenie cecU YewnęWrYnXcUH 
• VprawTYenie prawiTłowości ułożenia krawężnika. 

 
6.2.2. SprawTYenie cecU YewnęWrYnycUJ 

Z oglęTYinX YewnęWrYne poT kąWem waT i uVYkoTYeńH 
Z    VprawTYenie wXmiarów. 

 
6.2.3. SprawTYenie prawiTłowości ułożenia krawężnika 

• wiYualna ocena jakości robóWH 
• VprawTYenie VYcYelności Yalania VpoinH 
• VprawTYenie TopuVYcYalnego oTcUXlenia linii krawężników w poYiomie oT linii projekWowanejH kWóre wXnoVi 

+I-10 mmH 
• VprawTYenie proVWoliniowości ułożenia (oTcUXlenie mierYone na łacie o Tługości 4H0 m nie powinno bXć 

więkVYe niż 5mm) -WXlko w prYXpaTku ukłaTania na proVWejH 
• niwelacXjne VprawTYenie prawiTłowości  ułożenia wXVokościowego (różnica oT  rYęTnXcU projekWowanXcU 

=K10mmH różnica wXVokości krawęTYi VąVieTnicU elemenWów K2mm). 
 

7. OŁÓIAR ROŁÓT 

7.1. Ogólne YaVaTy obmiaru robóW 

Ogólne YaVaTX obmiaru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00. „PXmagania ogólne". 

7.2.  JeTnoVWka obmiarowa 

             JeTnoVWką obmiaru jeVWJ 
- 1m (meWr) - uVWawionego i oTebranego krawężnika wraY Y wXkonaniem uVYcYelnień i ławX beWonowej. 

 
8. OMŁIÓR ROŁÓT 

8.1. Ogólne YaVaTy oTbioru robóW 

Ogólne YaVaTX oTbioru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00. „PXmagania ogólne". 
 
8.2. SYcYegółowe YaVaTy oTbioru 

robóW 

 Mokonuje Vię naVWępującXcU oTbiorówJ 
• oTbiór krawężników prYeT icU wbuTowaniem na poTVWawie baTań poTanXcU w punkcie 6.2.2 SØPiORŁH 
• końcowX oTbiór ułożonego krawężnika na poTVWawie baTań  poTanXcU  w punkcie 6.2.3. SØPiORŁ. 

R oTbioru końcowego VporYąTYa Vię proWokół. 
 
9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne uVWalenia ToWycYące poTVWawy płaWności 

Ogólne uVWalenia ToWXcYące poTVWawX płaWności poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00. „PXmagania ogólne". 
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9.2. Cena jeTnoVWki obmiarowej 

PoTVWawą płaWności jeVW cena jeTnoVWkowaH kWóra obejmujeJ 
Z Yakup i ToVWarcYenie na buTowę krawężnika określonego w MokumenWacji ProjekWowej oraY 

innXcU nieYbęTnXcU cYXnników proTukcjiH 
Z wXYnacYenie linii prowaTYącejH 
Z      prYXgoWowanie poTłożaH 
Z      cięcie elemenWówH 
Z uVWawienie krawężników na ławieH 
Z      wXpełnienie VpoinH 
Z ocYXVYcYenie VWanowiVka pracXH 
Z      ubXWki i oTpaTX wraY Y icU uWXliYacjąH 
Z koVYWX baTań. 
 

10. PRRNPISY RPIĄRANN 

PN-NN 197-1J2002 CemenW. CYęść 1J SkłaTH wXmagania i krXWeria YgoTności ToWXcYące cemenWu powVYecUnego 
użXWkuH 
PN-NN 206-1J2003 ŁeWon. CYęść 1J PXmaganiaH właściwościH proTukcja i YgoTność (P okreVie prYejściowXm można 
VWoVować PNŁ-06250J1988 ŁeWon YwXkłX)H 
PN-NN 1343J2003 Orawężniki Y kamienia naWuralnego To YewnęWrYnXcU nawierYcUni TrogowXcU. PXmagania 
i meWoTX baTańH  
PN-NN 12371J2002 ÓeWoTX baTań kamienia naWuralnego – OYnacYanie mroYooTpornościH 
PN-NN 12372J2001 ÓeWoTX baTań kamienia naWuralnego – OYnacYanie wXWrYXmałości na Yginanie poT TYiałaniem 
ViłX VkupionejH 
PN-NN 12407J2001 ÓeWoTX baTań kamienia naWuralnego – ŁaTania peWrograficYneH 
PN-NN 13755J2002 ÓeWoTX baTań kamienia naWuralnego – OYnacYanie naViąkliwości prYX ciśnieniu 
aWmoVferXcYnXmH 
PN-NN 13242J2004 OruVYXwa Tla nieYwiąYanXcU i YwiąYanXcU UXTraulicYnie maWeriałów VWoVowanXcU w obiekWacU 
buTowlanXcU i buTownicWwie TrogowXm (P okreVie prYejściowXm można VWoVować PN-Ł-11111J1996 OruVYXwa 
mineralne. OruVYXwa naWuralne To nawierYcUni TrogowXcU. Żwir i mieVYankaH PN-Ł-11112J1996 OruVYXwa 
mineralneH 
OruVYXwo łamane To nawierYcUni TrogowXcUH PN-Ł-11113J1996 OruVYXwa mineralne. OruVYXwa naWuralne To 
nawierYcUni TrogowXcU. PiaVek)H 

PN-NN 1008J2004 PoTa Yarobowa To beWonu. SpecXfikacja pobierania próbekH baTanie i ocena prYXTaWności woTX 
Yarobowej To beWonuH w WXm woTX oTYXVkanej Y proceVów proTukcji beWonu PN-Ł-06265J2004 Orajowe 
uYupełnienie PN-NN 206-1J2003 – ŁeWon. CYęść 1J PXmaganiaH właściwościH proTukcja i YgoTność. 
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STPiORŁ M-08.03.01 ŁNTONOPN  OŁRRNŻA  CHOMNIOOPN 

1. PSTĘP 

1.1. PrYeTmioW STPiORŁ 

 PrYeTmioWem niniejVYej SpecXfikacji ØecUnicYnej PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU (SØPiORŁ) Vą 
wXmagania ToWXcYące wXkonania i oTbioru robóW YwiąYanXcU Y uVWawieniem beWonowego obrYeża cUoTnikowego 
w ramacU YaTania pn. „Rozbiórka moVWu i buTowa przepuVWu w ciągu ulicy BorowiańVkiej w RębowicacU”. 
 
1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

 NiniejVYa VpecXfikacja WecUnicYna (SØPiORŁ) VWanowi TokumenW konWrakWowX prYX realiYacji robóW 
wXmienionXcU w pkW 1.1. 
 
1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

 UVWalenia YawarWe w niniejVYej VpecXfikacji ToWXcYą YaVaT prowaTYenia robóW YwiąYanXcU Y uVWawieniem 
beWonowego obrYeża i obejmująJ 
- ułożenie beWonowXcU obrYeżX o prYekroju 8x30 cm na ławie Y beWonu Ł10 (C12I10) VWanowiącXcU umocnienia 
Vkarp prYX prYepuVWacU. 
 
1.4. Określenia poTVWawowe 

1.4.1. ObrYeża cUoTnikowe - prefabrXkowane belki beWonoweH roYgranicYające jeTnoVWronnie lub TwuVWronnie 
ciągi komunikacXjne oT Werenów nie prYeYnacYonXcU Tla komunikacji.  
 PoYoVWałe określenia poTVWawowe Vą YgoTne Y obowiąYującXmi oTpowieTnimi polVkimi normami 
i określeniami poTanXmi SØPiORŁ MÓ.00.00.00 "PXmagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania ToWycYące robóW. 

Ogólne wXmagania ToWXcYące robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00. "PXmagania ogólne". 

2. ÓATNRIAŁY 

2.1. Pymagania ogólne ToWycYące maWeriałów 

Ogólne wXmagania ToWXcYące maWeriałówH icU poYXVkiwania i VkłaTowaniaH poTano w SØPiORŁ MÓ-
00.00.00. "PXmagania ogólne". 

 
2.2. ÓaWeriały To wykonania obrYeży beWonowycU 

ÓaWeriałami VWoVowanXmi prYX wXkonaniu obrYeżX beWonowXcU weTług YaVaT niniejVYej SØPiORŁ VąJ 

2.2.1. ObrYeża beWonowe 

ObrYeża beWonowe wibropraVowane o wXmiaracU 8x30x100 cm powinnX bXć wXkonane Y beWonu klaVX 
Ł30 C25I30 wg PN-NN 206-1 i Vpełniać warunki YawarWe w ŁN-80I6775-03I04 poT wYglęTem kVYWałWu. 

OażTa ToVWarcYona parWia obrYeżX beWonowXcU na buTowę powinna poViaTać aWeVW proTucenWa. 
ŁeWon użXWX To elemenWów prefabrXkowanXcU powinien cUarakWerXYować VięJ 

- naViąkliwością wg PN-NN 1340 Tla klaVX 2H 
- oTporność na YamrażanieIroYmrażanie Y uTYiałem Voli oTlaTYającXcU wg PN-NN 1340 Tla klaVX 3H 
- oTporność na ścieranie wg PN-NN 1340 Tla klaVX 3H 
- wXWrYXmałość na Yginanie wg PN-NN 1339 co najmniej Tla klaVX 2. 

MopuVYcYalne  oTcUXłki  wXmiarów  obrYeżX  jak  w  PN-NN  1340.  MopuVYcYalne  oTcUXłki  płaVkości  PN-NN  
1340. MopuVYcYalne waTX i uVYkoTYenia obrYeżX jak w PN-NN 1340J 

- wklęsłość lub wXpukłość powierYcUni i krawęTYi - 2 mmH 
- VYcYerbX i uVYkoTYenia krawęTYi i narożX ogranicYającXcU powierYcUnie górne (ścieralne) -

nieTopuVYcYalne. 
ObrYeża należX VkłaTować w poYXcji buTowania. 
 SkłaTowanie obrYeżX powinno bXć YorganiYowane w VpoVób cUroniącX maWeriał prYeT jego 

uVYkoTYeniem mecUanicYnXm i prYeT wpłXwem ewenWualnXcUH VYkoTliwXcU cYXnników YewnęWrYnXcU na beWon. 
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2.2.2. CemenW 

CemenW użXWX na poTVXpkę powinien oTpowiaTać wXmaganiom normX PN-NN 197-1J2002. 
PrYecUowXwanie cemenWu wg ŁN-88I6731-08. 

 
2.2.3. PiaVek 

PiaVek na poTVXpkę powinien Vpełniać wXmagania PN-NN 13043J2004. 

2.2.4. PoTa 

PoTa powinna oTpowiaTać wXmaganiom PN-NN 1008J2003. 

2.3. ŁeWon To wykonania ławy  

ŁeWon  na  ławę Y  oporem  poT  krawężnik  powinien  bXć klaVX  Ł10  (C8I10)  wg  SØPiORŁ  Ó-13.02.01  
„ŁeWon niekonVWrukcXjnX”. 

 
3. SPRRĘT 

3.1. Ogólne wymagania ToWycYące VprYęWu 

Ogólne wXmagania ToWXcYące VprYęWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00. "PXmagania ogólne" pkW 3. 

3.2. SprYęW To wykonania obrYeży beWonowycU 

RoboWX YwiąYane Y uVWawianiem obrYeżX beWonowXcU należX wXkonXwać ręcYnie prYX użXciu Trobnego 
VprYęWu pomocnicYego. 

 
4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania ToWycYące WranVporWu 

Ogólne wXmagania ToWXcYące WranVporWu poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00. "PXmagania ogólne" pkW 4. 
 

4.2. TranVporW maWeriałów 

4.2.1 TranVporW obrYeży 

ObrYeża powinnX bXć WranVporWowane w poYXcji pionowejH Y nacUXleniem w kierunku jaYTX. ObrYeża 
należX WranVporWować w VpoVób cUroniącX je prYeT uVYkoTYeniami. 

 
4.2.2. TranVporW beWonu 

ÓieVYankę beWonową To wbuTowania WranVporWować VprYęWem VpecjaliVWXcYnXm wg SØPiORŁ M-13.01.00 
„ŁeWon konVWrukcXjnX”.  

 
5. PYOONANIN ROŁÓT 

5.1. Ogólne YaVaTy wykonania robóW 

Ogólne YaVaTX wXkonania robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00. "PXmagania ogólne" pkW 5. 

5.2. UVWawienie obrYeży beWonowycU 

RoboWX należX roYpocYąć oT wXWXcYenia linii obrYeża. PXkop poT obrYeże należX wXkonać YgoTnie 
Y MokumenWacją ProjekWową PXmiarX wXkopów powinnX oTpowiaTać wXmiarom obrYeża w planie. Mno wXkopu 
powinno bXć wXprofilowane i YagęVYcYone.  

P Wak wXkonanXm wXkopie wXkonuje Vię ławęH uVWawia Vię obrYeża na poTVXpce piaVkowejH obVXpując 
YewnęWrYną ścianę obrYeżX grunWem i ubijając go. SYerokość Vpoin mięTYX obrYeżami nie powinna prYekracYać 1 
cm.  
 
6. OONTROLA JAOOŚĆI ROŁÓT 

6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 

RaVaTX ogólne konWroli jakości robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00. "PXmagania ogólne" pkW 6. 
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PXkonawca opracuje i prYeTVWawi To YaWwierTYenia InżXnierowi Program Rapewnienia Jakości (PRJ). 
P prYXpaTkacU   wąWpliwXcU   InżXnier   Yleci    LaboraWorium   Ramawiającego   wXkonanie   baTań wXWrYXmałości 
na ściVkanieH  mroYooTporności i naViąkliwości beWonu.  

 
6.2. Ocena prefabrykaWów 

Ocenę prefabrXkaWów prYeYnacYonXcU To wbuTowania YgoTnie należX wXkonać wg uVWaleń normX PN-Ł-
10021. 

 
6.3. SprawTYenie prYygoWowania poTłoża 

SprawTYenie wXkonanXcU poT obrYeża wXkopów polega na ocenieJ 
· VYerokości Tna wXkopuH Y Wolerancją ± 1 cm. 
 

6.4. SprawTYenie ułożenia obrYeży 

SprawTYeniu poTlegaJ 
- oTcUXlenie linii obrYeżX w planie - max. oTcUXlenie może wXnieść 1 cm (na każTe 100 m)H 
- oTcUXlenie niweleWX - max. ± 1 cm (na każTe 100 m)H 
- równość górnej powierYcUni obrYeżX - Wolerancja prYeświWu poT łaWą 3-meWrową K 1cm (na każTe 100 

m). 
 

7. OŁÓIAR ROŁÓT 

7.1. Ogólne YaVaTy obmiaru robóW 

Ogólne YaVaTX obmiaru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00. „PXmagania ogólne". 

7.2. JeTnoVWka obmiarowa 

JeTnoVWką obmiarowa jeVWJ 
- 1 m (meWr) uVWawionego obrYeża na ławie Y beWonu. 

  
8. OMŁIÓR ROŁÓT 

8.1. Ogólne YaVaTy oTbioru robóW 

Ogólne YaVaTX oTbioru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00. „PXmagania ogólne". 

8.2. OTbiór robóW YanikającycU i ulegającycU Yakryciu 

OTbiorowi robóW YanikającXcU i ulegającXcU YakrXciu poTlegająJ  
- wXkonanie wXkopuH  
- wXkonanie ławX. 
 

9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne uVWalenia ToWycYące poTVWawy płaWności 

Ogólne uVWalenia ToWXcYące poTVWawX płaWności poTano w SØPiORŁ MÓ-00.00.00. „PXmagania ogólne". 

9.2. Cena jeTnoVWki obmiarowej 

Cena wXkonania obrYeża beWonowego obejmujeJ  
- wXWXcYenie i prace pomiaroweH Yakup i ToVWarcYenie poWrYebnXcU maWeriałówH  
- wXkonanie wXkopu poT obrYeżeH  
- roYścielenie i ubicie ławXH  
- wXkonanie VYalunków Tla ławXH 
- wbuTowanie poTVXpkiH 
- uVWawienie obrYeżX beWonowXcUH 
- wXpełnienie Vpoin Yaprawą cemenWowąH 
- pielęgnacja ławX i Vpoin woTąH 
- prYeprowaTYenie wXmaganXcU pomiarów i baTań laboraWorXjnXcU. 
 

10. PRRNPISY RPIĄRANN 

10.1. Normy 
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ŁN-80I6775-03I01     PrefabrXkaWX   buTowlane   Y   beWonu.   NlemenWX   nawierYcUni   TrógH   ulicH parkingów    
                                        i WorowiVk WramwajowXcU. PVpólne wXmagania i baTaniaH 
ŁN-80I6775-03I04    PrefabrXkaWX   buTowlane   Y   beWonu.   NlemenWX   nawierYcUni   TrógH   ulicH parkingów  
                                       i WorowiVk WramwajowXcU. Orawężniki i obrYeża beWonoweH  
PN-NN 206-1J2003     ŁeWon - CYęść 1J PXmaganiaH właściwościH proTukcja i YgoTnośćH 
PN-NN 197-1J2002     CemenW - CYęść 1J  SkłaTH wXmagania i  krXWeria YgoTności ToWXcYące cemenWów                                                    
                                       powVYecUnego użXWkuH 
PN-NN 13139J2003     OruVYXwa To YaprawXH  
PN-NN 13043J2004     OruVYXwa   To   mieVYanek   biWumicYnXcU   i   powierYcUniowXcU    uWrwaleń WoVowanXcU      
                                       na     TrogacUH     loWniVkacU     i     innXcU     powierYcUniacU prYeYnacYonXcU To rucUuH 
PN-NN 1008J2004        PoTa Yarobowa To beWonu - SpecXfikacja pobierania próbekH baTanie i ocena   
                                        prYXTaWności woTX Yarobowej To beWonuH w WXm woTX oTYXVkanej Y proceVów proTukcji  
                                          beWonuH 
PN-Ł-06050           RoboWX Yiemne buTowlaneH 
PN-Ł-10021                   PrefabrXkaWX buTowlane Y beWonu. ÓeWoTX pomiaru cecU geomeWrXcYnXcUH 
PN-NN 1340J2004       Orawężniki beWonowe. PXmagania i meWoTX baTańH 
PN-NN 1339J2005       ŁeWonowe płXWX brukowe. PXmagania i meWoTX baTańH 
PN-NN 13369J2005    PVpólne wXmagania Tla prefabrXkaWów Y beWonuH 
PN-NN 206                   ŁeWon. PXmaganiaH właściwościH proTukcja i YgoTność.  
 
10.2. Inne TokumenWy 

 „OaWalog powWarYalnXcU elemenWów TrogowXcU" (OPNM)   - ØranVprojekW-ParVYawaH 1979 i 1982 r. 
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STPiORŁ Ó-20.01.02  SCHOMY SOARPOPN 
 
 
1. PSTĘP 

1.1. PrYeTmioW STPiORŁ 

PrYeTmioWem niniejVYej SpecXfikacji ØecUnicYnej PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU (SØPiORŁ) Vą 
wXmagania ToWXcYące wXkonania i oTbioru robóW YwiąYanXcU Y wXkonaniem VcUoTów VkarpowXcUH w ramacU 
YaTania pn. „RoYbiórka moVWu i buTowa prYepuVWu w ciągu ulicy ŁorowiańVkiej w RębowicacU”. 
1.2. RakreV VWoVowania STPiORŁ 

SpecXfikacja ØecUnicYna PXkonania i OTbioru RobóW ŁuTowlanXcU (SØPiORŁ) VWoVowana jeVW jako 
TokumenW prYeWargowX i konWrakWowX prYX Ylecaniu i realiYacji robóW wXmienionXcU w pkW. 1.1. 

 
1.3. RakreV robóW objęWycU STPiORŁ 

RoboWXH kWórXcU ToWXcYX SØPiORŁH obejmują wVYXVWkie cYXnności umożliwiające i mające na celu 
wXkonanie VcUoTów VkarpowXcU i obejmująJ 
- wXkonanie VcUoTów VkarpowXcUH  
a w WXmJ 
- wXkonanie wXkopów Tla VcUoTów VkarpowXcUH 
- wXkonanie ławX żwirowej gr. 10 cmH 
- ułożenie elemenWów prefabrXkowanXcUH 
- uVWawienie obramowania Y obrYeżX beWonowXcUH 
- wXkonanie funTamenWów Tla Vłupków baluVWraTX Y beWonu Ł20H 
- wXkonanie i monWaż baluVWraT Y kVYWałWowników rurowXcU. 
 
1.4. Określenia poTVWawowe 

Określenia poTane w niniejVYej SØPiORŁ Vą YgoTne Y obowiąYującXmi oTpowieTnimi normami oraY 
Y określeniami poTanXmi w SØPiORŁ MÓ.00.00.00 „PXmagania ogólne"H pkW. 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania ToWycYące robóW 

Ogólne wXmagania ToWXcYące robóW poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. "PXmagania ogólne"H pkW. 1.5. 
PXkonawca robóW jeVW oTpowieTYialnX Ya jakość icU wXkonania oraY Ya YgoTność Y MokumenWacją ProjekWowąH 
SØPiORŁ i poleceniami InżXniera. 

 
2. ÓATNRIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania ToWycYące maWeriałów 

Ogólne wXmagania ToWXcYące maWeriałów poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. "PXmagania ogólne"H pkW.2 

2.2. SYcYegółowe wymagania ToWycYące maWeriałów 

ÓaWeriałX To wXkonania VcUoTówJ 
- żwir na ławę wg PN-NN 13043J2004H 
-     beWon klaVX Ł20 To wXkonania VcUoTów wg SØPiORŁ Ó.13.01.01 „ŁeWon konVWrukcXjnX”H 
-  prefabrXkaWX (VWopnie i obrYeża VcUoTów) wg OaWalogu MeWali ÓoVWowXcU (OMÓ) opracowanego prYeY 

Generalną MXrekcję Mróg  OrajowXcU  i  AuWoVWraT  (GMMOiA)  w  2002  rH  Y  beWonu  Ł25  (C20I25)  wg  SØPiORŁ  
Ó.13.01.01 „ŁeWon konVWrukcXjnX”H 

- obrYeża beWonowe o prYekroju 6x20 cm wg SØPiORŁ M-08.03.01 „ŁeWonowe obrYeża cUoTnikowe”H 
ÓaWeriałX To wXkonania baluVWraTXJ 
 -   rurX VWalowe Ø 31H8I4 mm  Ye VWali gaWunku R35 wg PN-89IH-84023.07H 
 -   elekWroTX N35 RRR wg PN-NN 499J1997 lub innXcU YaakcepWowanXcU  prYeY InżXniera To Vpawania baluVWraTXH 
 -   maWeriałX nieYbęTne To wXkonania YabeYpiecYenia anWXkoroYXjnego baluVWraTX. 
 
 
 
3. SPRRĘT 
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3.1. Ogólne wymagania ToWycYące VprYęWu 

Ogólne wXmagania ToWXcYące VprYęWu poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. "PXmagania ogólne" pkW 3. 

3.2. SYcYegółowe wymagania ToWycYące VprYęWu 

MowolnX VprYęW YaakcepWowanX prYeY InżXniera.  MopuVYcYa Vię wXkonanie  beWonu  prYX użXciu 
beWoniarek wolnoVpaTowXcU. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania ToWycYące WranVporWu 

Ogólne wXmagania ToWXcYące WranVporWu poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. "PXmagania ogólne" pkW 4. 

4.2. SYcYegółowe wymagania ToWycYące WranVporWu 

ØranVporW maWeriałów TowolnXmi śroTkami WranVporWowXmi YaakcepWowanXmi prYeY InżXniera. ØranVporW 
goWowXcU elemenWów w VpoVób YabeYpiecYającX je prYeT uVYkoTYeniami. ØranVporW beWonu wg SØPiORŁ Ó. 
13.01.01 „ŁeWon konVWrukcXjnX”. 

 
5. PYOONANIN ROŁÓT 

5.1. Ogólne YaVaTy wykonania robóW 

Ogólne YaVaTX wXkonania robóW poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. "PXmagania ogólne" pkW 5. 

5.2. SYcYegółowe YaVaTy ToWycYące wykonania robóW 

5.2.1. Opracowania robocYe 

PXkonawca w oparciu o informacje YawarWe w MokumenWacji ProjekWowej i niniejVYej SØPiORŁ wXkona 
i prYeTVWawi InżXnierowi To akcepWacji rXVunki robocYe VcUoTów VkarpowXcU i baluVWraTX. 

 
5.2.2. Pymagania konVWrukcyjne Tla VcUoTów robocYycU 

ScUoTX robocYe prYX obiekWacU moVWowXcU powinnX Vpełniać naVWępujące wXmaganiaJ  
-     VYerokość użXWkowa VcUoTów 80cmH 
- VcUoTX powinnX bXć obuVWronnie ogranicYone belkami policYkowXmi (obrYeżami)H 
- VYerokość obrYeżX nie YalicYa Vię To VYerokości użXWkowej VcUoTówH 
- VYerokość obrYeża prefabrXkowanego 6cm YgoTnie Y OMÓH karWa SCH01 lub inna VYerokość YaakcepWowana 

prYeY InżXnieraH 
- wXVokość i VYerokość VWopni należX ToVWoVować To nacUXlenia VkarpX wg Y MokumenWacji ProjekWowejH 
- baluVWraTa powinna bXć uVXWuowana po prawej VWronie „VcUoTYącego" VcUoTamiH 
- baluVWraTa powinna VkłaTać Vię Ye Vłupków i poręcYX i bXć wXkonana wg p. 5.2.4. niniejVYej 

SØPiORŁ. 
Jeżeli MokumenWacja ProjekWowa nie mówi inacYej VcUoTX robocYe należX wXkonać jako prefabrXkowane 

wg p. 5.2.4. niniejVYej SØPiORŁ. 
 
5.2.3. PrYygoWowanie poTłoża 

PrYXgoWowanie poTłoża obejmujeJ 

· wXkonanie korXWa  poT  poTVXpkę cemenWowo-żwirową 1J4 (głębokość korXWa Tla elemenWów 
prefabrXkowanXcU wg OMÓ wXnoVi 45cmH Tla VcUoTów monoliWXcYnXcU wXmaganą głębokość należX 
uVWalić w rXVunkacU robocYXcU w ToVWoVowaniu To wXmiarów VcUoTów) ułożenie warVWwX poTVXpki 
cemenWowo-żwirowej 1J4 grubości 10cm i jej YagęVYcYenie (wXmaganX wVkaźnik YagęVYcYenia min. 
0.95)H 

 
5.2.4. Pykonanie VcUoTów Y elemenWów prefabrykowanycU 

ScUoTX robocYe Y elemenWów prefabrXkowanXcU należX wXkonać wg OMÓ - karWX SCH01 To SCH03. 
PXkonanie VcUoTów Y elemenWów prefabrXkowanXcU Y baluVWraTą obejmujeJ 

- opracowanie nieYbęTnXcU rXVunków robocYXcU 
- prYXgoWowanie poTłoża wg p.5.2.3. niniejVYej SØPiORŁH 
- wXYnacYenie poYiomu najniżVYego VWopnia VcUoTówH 
- wbuTowanie najniżVYego VWopnia na ławie cemenWowo-żwirowej 1J4 
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- wbuTowanie poYoVWałXcU prefabrXkaWów (VWopni i obrYeżX)H 
- wXkonanie nawierYcUni VpocYnika Y beWonowXcU elemenWów prefabrXkowanXcU jeżeli wXkonanie go 

prYewiTuje MokumenWacja ProjekWowaH 
- wXkonanie baluVWraTX wg p. 5.2.6. niniejVYej SØPiORŁH 
- wbuTowanie baluVWraTX prYeY YabeWonowanie Vłupków w funTamenWacUH 
- wXkonanie funTamenWów Tla VcUoTów Y beWonu Ł20H  
- obVXpanie obrYeżX VcUoTów To poYiomu powierYcUni VkarpX naVXpu. 

 
5.2.5. Pykonanie funTamenWów 

 PXkopX Tla funTamenWów wXkonać YgoTnie Y SØPiORŁ Ó-11.01.01 „PXkopX”. 
 ÓieVYankę beWonową Ł20 wbuTować YgoTnie Y SØPiORŁ Ó-13.01.01 „ŁeWon konVWrukcXjnX”. 
 
5.2.6. Pykonanie baluVWraTy 

PXkonanie baluVWraTX obejmujeJ 
- warVYWaWowe wXkonanie konVWrukcji baluVWraTX Y rur VWalowXcUH (baluVWraTę należX wXkonać 

w elemenWacU o Tługości ToVWoVowanej To możliwości WranVporWowXcU)H 
- cYXVYcYenie powierYcUni baluVWraTX prYeY oTWłuVYcYenie a naVWępnie piaVkowanie lub śruWowanie To 

Trugiego VWopnia cYXVWości wg PN-ISO 8501-1J1996 
- anWXkoroYXjne YabeYpiecYenie baluVWraTX  poprYeY  meWaliYację naWrXVkową cXnkiemH  YgoTnie 

Y wXmogami normX PN-H-04684J1997 o grubości powłoki 80 mikronówH (połącYenia monWażowe 
wXkonXwane    na    buTowie    należX    YabeYpiecYXć   poprYeY    meWaliYację   naWrXVkową  cXnkiem  
o grubości minimum 140 mikromeWrów)H 

- wXkonanie ToTaWkowXcU powłok malarVkicU. RoTYaj i kolor powłok Tobiera PXkonawca i prYeTVWawia 
InżXnierowi To akcepWacji. Proponuje Vię YaVWoVowanie farb epokVXTowXcU. 

 
6. OONTROLA JAOOŚCI ROŁÓT 

6.1. Ogólne YaVaTy konWroli jakości robóW 

Ogólne YaVaTX konWroli jakości robóW poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00 "PXmagania ogólne" pkW 6. 

6.2. SYcYegółowe YaVaTy konWroli jakości robóW 

OonWrola jakości robóW obejmuje VprawTYenieJ 
 -     YgoTności wXkonania VcUoTów Y MokumenWacją ProjekWowąH 
 -      prawiTłowości wXkonania korXWa w VkarpieH 
 -      poprawności ułożenia i YagęVYcYenia poTVXpki żwirowejH 
 -     wXkonania robóW beWoniarVkicU (Tla VcUoTów monoliWXcYnXcU)H 
 -     prawiTłowości wbuTowania elemenWów prefabrXkowanXcU (Tla VcUoTów Y prefabrXkaWów). 
 -     jakości wXkonania konVWrukcji baluVWraTXH 
- jakości wXkonania YabeYpiecYenia anWXkoroYXjnego baluVWraTXH 

prawiTłowości monWażu baluVWraTXH 
- jakości  wXkonania połącYeń monWażowXcU baluVWraTX na buTowie i icU YabeYpiecYenia 

anWXkoroYXjnego wXkonania funTamenWów Tla baluVWraTXH 
Jeżeli wVYXVWkie wXżej wXmienione baTania TaTYą wXnik poYXWXwnXH wXkonane roboWX należX uYnać Ya 

YgoTne Y wXmaganiami. JakikolwiekH negaWXwnX wXnik prYeprowaTYonXcU baTań Taje poTVWawX To nieoTebrania 
całości robóW objęWXcU niniejVYą SØPiORŁ. P Wakim prYXpaTku należXH wXmienić waTliwe elemenWXH uVunąć 
uVWerki i całość prYeTVWawić To ponownego baTania. 

 
7. OŁÓIAR ROŁÓT 

7.1.  Ogólne YaVaTy obmiaru robóW 

Ogólne YaVaTX obmiaru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. „PXmagania ogólne"H pkW. 7. 

7.2.  JeTnoVWka obmiarowa 

JeTnoVWką obmiaru jeVWJ 
- 1VYW. (VYWuka) – wXkonanXcU VcUoTów obejmująca wXkonanie wVYXVWkicU elemenWów prYewiTYianXcU 
w  TokumenWacji. 

8. OMŁIÓR ROŁÓT 
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8.1. Ogólne YaVaTy oTbioru robóW 

Ogólne YaVaTX oTbioru robóW poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. „PXmagania ogólne"H pkW. 8. 

8.2. SYcYegółowe YaVaTy oTbioru robóW 

OTbiorX cYęściowe ToWXcYą wVYXVWkicU poYXcji konWroli jakości robóW wXmienionXcU w punkcie 6 
niniejVYej SØPiORŁ. OTbiór końcowX winien bXć YakońcYonX VpiVaniem proWokołu. 

 
9. POMSTAPA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne uVWalenia ToWycYące poTVWawy płaWności 

Ogólne uVWalenia ToWXcYące poTVWawX płaWności poTano w SØPiORŁ MÓ.00.00.00. „PXmagania ogólne". 
 

9.2. Cena jeTnoVWki obmiarowej 

PoTVWawą płaWności jeVW cena jeTnoVWkowaH kWóra obejmujeJ 
- Yakup i ToVWarcYenie wVYXVWkicU nieYbęTnXcU cYXnników proTukcji ( w WXm m.in. wVYXVWkicU 
maWeriałów)H 
- wXkonanie rXVunków robocYXcU i uYXVkanie akcepWacji InżXnieraH 
- wXkonanie nieYbęTnXcU baTań i pomiarówH 
- wXkonanie korXWa poT poTVXpkę żwirowąH 
- wXkonanie poTVXpki żwirowej i jej YagęVYcYenieH 
- wXkonanie ławX funTamenWowej Y beWonu Ł20H 
- wbuTowanie VWopni i obrYeżX prefabrXkowanXcU (Tla VcUoTów prefabrXkowanXcU)H 
- warVYWaWowe wXkonanie baluVWraTX i YabeYpiecYenie anWXkoroYXjneH WranVporW na miejVce wbuTowaniaH 
- wXkonanie połącYeń monWażowXcU wraY Y anWXkoroYXjnXm icU YabeYpiecYeniemH 
- wXkonanie funTamenWów i YabeWonowanie w nicU baluVWraTX (Tla VcUoTów prefabrXkowanXcU)H 
- nanieVienie powłoki malarVkiej na baluVWraTęH 
- obVXpanie VcUoTów To poYiomu VkarpX naVXpu wraY Y YagęVYcYeniemH 

       - uporYąTkowanie Werenu. 
P cenie jeTnoVWkowej mieVYcYą Vię również oTpaTX i maWeriałX pomocnicYe. 
 

10. PRRNPISY RPIĄRANN 

10.1. Normy 

 
 
10.2. Inne TokumenWy 

OaWalog MeWali ÓoVWowXcU opracowanX prYeY Łiuro ProjekWowo-ŁaTawcYe Mróg i ÓoVWów „ØranVprojekW  - 
ParVYawa” Sp. Y o.o. i YaWwierTYonX prYeY Generalną MXrekcję Mróg OrajowXcU i AuWoVWraT w 2002 r. 
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