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DM.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiOR 
 

STWiOR DM.00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wspólnych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru Robót dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O 

Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa mostu w km 16+675.00 
i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki 

pieszo-rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – 
etap I”. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 
 
STWiOR stanowią część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót obj ętych STWiOR 
 
STWiOR są zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 3 „Zakres i forma specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych” w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz. U. Nr 202, poz. 
2072). 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• Budowla drogowa - obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

• Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 

• Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu. 

• Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

• Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

• Kierownik Projektu - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

• Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
• Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 

i pasami dzielącymi jezdnie. 
• Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
• Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 
• Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
• Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru. 
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• Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i STWiOR, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

• Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

o Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 

o Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

o Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 

o Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

o Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

o Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

o Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 

o Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

o Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

• Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi drogi lub obiektu mostowego. 

• Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
• Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z tolerancją określoną przez 
Inspektora Nadzoru. 

• Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 

• Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

• Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
• Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona 

w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
• Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
• Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 

• Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego. 

• Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

• Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
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• Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

• Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

• Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

• Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości. 
• Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.6. Przekazanie Terenu Budowy. 
 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.7. Dokumentacja Projektowa 
 

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy. 
 
W razie konieczności Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dokumentację techniczną 
dotyczącą: 
 

− miejsc dokopu gruntów, 
− miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów, 
− miejsc pozyskania materiałów miejscowych, 
− miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe, 
− dróg i objazdów tymczasowych oraz dróg dla transportu technologicznego. 

 
Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać uzgodnienia 
z właścicielami terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi 
instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. 
 
W/w Dokumentację Projektową Wykonawca sporządzi w 4-ech egzemplarzach i przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed rozpoczęciem Robót określonych Kontraktem. 
 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i STWiOR na własny koszt 
w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

1.8. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i STWiOR 
 
Dokumentacja Projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 
a) STWiOR, 
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b) Dokumentacja Projektowa. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i STWiOR. 
 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
STWiOR i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.9. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru aktualny projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem. 
 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót. 
 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
Cenę Kontraktową. 

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 

1.11. Ochrona przeciwpo żarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z STWiOR, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.13. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy.  
 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.14. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
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odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

1.15. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.16. Ochrona i utrzymanie Robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.17. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiOR w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
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jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 
materiałów. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszywa będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu. 
 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
 

− Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 

− Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
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2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru materiału co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR, PZJ 
lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami STWiOR, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiOR, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i w badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
 
 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, STWiOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
a) część ogóln ą opisuj ącą: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
− bhp, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru; 

b) część szczegółow ą opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i STWiOR. 
 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiOR, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
 
Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inspektora Nadzoru za 
niewiarygodne, to może żądać powtórzenia tych badań. Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią 
wymagania STWiOR to koszty tych badań ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi 
Wykonawca. 

6.5. Raporty z bada ń 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
Inspektora Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektora 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 
w STWiOR. 
 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWiOR, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
 
Materiały posiadające atesty i urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z STWiOR to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  
 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
 
(2) Księga Obmiaru 
 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
 

− pozwolenie na budowę, 
− protokoły przekazania Terenu Budowy, 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
− protokoły z odbioru Robót, 
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− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencję na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli STWiOR właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój poprzeczny. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami STWiOR. 
 
Powierzchnie będą obliczane na podstawie pomiaru odległości wzdłuż osi bądź też krawędzi elementu 
oraz jego szerokości. W przypadkach powierzchni nieregularnych należy je podzielić na mniejsze 
powierzchnie regularne, obliczyć powierzchnie cząstkowe i zsumować. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady wa żenia 
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Wykonawca wskaże dostępne, zalegalizowane urządzenia wagowe zapewniające Inspektorowi Nadzoru 
prowadzenie bieżącej kontroli wymagań określonych w STWiOR. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiOR  i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy Robót 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

8.4. Odbiór ostateczny Robót 

Zasady odbioru ostatecznego Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR. 
 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, Robót uzupełniających lub Robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego Robót. 
 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiOR  z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
b) STWiOR (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
c) recepty i ustalenia technologiczne, 
d) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWiOR i ew. PZJ, 
f) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STWiOR i ew. 

PZJ, 
g) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiOR i PZJ, 
h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

i) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
j) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 STWiOR i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
 

− robociznę bezpośrednią, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym  
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne DM.00.00.00 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w DM.00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w Przedmiarze 
Robót i powinien być uwzględniony w cenie Kontraktowej. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i urządzeń organizacji ruchu obejmuje: 
 

− w przypadku zmian wprowadzonych do otrzymanego projektu organizacji ruchu na czas 
prowadzonych Robót - opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 
instytucjami nowego projektu organizacji ruchu na czas trwania Robót, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 
z postępu Robót, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

− opłaty/dzierżawy terenu, 
− przygotowanie terenu, 
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− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 

− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953) z późniejszymi zmianami. 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z późniejszymi 
zmianami. 
4. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) z późniejszymi zmianami. 
6. Warunki Kontraktu 
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M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 

M.01.01.00 WYTYCZENIE OBIEKTU. 

M.01.01.01 WYTYCZENIE OBIEKTU. 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiOR. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania 
wytyczenia obiektu inżynierskiego dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce 
Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa mostu w km 16+675.00 i 
rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki pieszo-
rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I”. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR. 

STWiOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiOR. 

Roboty, których dotyczy STWiOR obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu : 

− Zabezpieczenia skarpy, 

− Wykonania wzmocnienia ścieków, 

− Wykonania systemu drenów odwadniających 

− założenie reperów roboczych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu w nawiązaniu do niwelacji 
państwowej. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i określeniami podanymi w STWiOR DM.00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

Do wykonania robót wg M.01.01.01 konieczne są następujące materiały: słupki betonowe, rury stalowe, 
trzpienie stalowe, pale drewniane. 
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3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

Do wykonania robót objętych M.01.01.01 konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak: 

− dalmierze 

− niwelatory o podwyższonej dokładności 

− tyczki i łaty niwelacyjne 

− miernicze taśmy stalowe. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

Dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez Inżyniera, służący do przewozu 
geodetów, sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do wykonania robót objętych tą 
Specyfikacją. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

5.2.1. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli) 

Inżynier przekaże Wykonawcy odpowiednią liczbę stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej 
i wysokościowej, aby umożliwić mu wykonanie prac związanych z wytyczaniem. 

5.2.2. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontrol i) 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez 
Inżyniera, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy realizacyjnej 
o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. 

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inżyniera projekt osnowy realizacyjnej poziomej 
i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać 
następujące warunki: 

a) punkty osnowy realizacyjnej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz 
odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 

b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250 m, a każdy punkt powinien być 
oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inżyniera tak, aby był widoczny i łatwy do 
zidentyfikowania, 
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c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej dokładności winny być 
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGiK: G-3 (Geodezyjna 
obsługa inwestycji), G-3.1 (Osnowy realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne) 

5.2.3. Tymczasowe punkty pomiarowe 

Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie 
z zatwierdzonymi przez Inżyniera zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie 
z generalnymi zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

5.2.4. Wytyczenie obiektów mostowych 

Roboty polegają na wytyczeniu i stabilizacji osi obiektów mostowych, osi belek, osi podpór oraz linii 
gzymsów w oparciu o Dokumentację Projektową. 

Wytyczone punkty osi obiektów oraz podpór powinny być zastabilizowane w terenie przy pomocy pali 
drewnianych lub trzpieni stalowych. 

Trwałej stabilizacji wymagają: początek i koniec osi obiektu. 

Usunięcie pali lub trzpieni z osi budowli może nastąpić tylko wówczas gdy zastąpi się je odpowiednimi 
palami lub trzpieniami po obu stronach osi, wbitymi poza granicami robót w sposób trwały 
i jednoznaczny. 

Wymagania i kryteria dokładności dla robót pomiarowych zawarte są w Instrukcjach Technicznych 
GUGiK: G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne). 

Wymagania dla robót pomiarowych związanych z wytyczeniem obiektu mostowego:  

− dokładność wytyczenia punktów charakterystycznych obiektu ±1cm 

− dokładność wyznaczenia rzędnych wysokościowych   ±1cm 

− dokładność wyznaczenia wysokości reperów    ± 0,5cm, 

− dokładność wykonania elementów projektowanych    ± 1cm, 

− dokładność pomiarów poziomych      ± 1cm / 50 m. 

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inżynierowi dokumentacji dotyczącej 
osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował. 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

6.2.1 Kontrola osnowy realizacyjnej 

Kontrolę osnowy realizacyjnej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych 
w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy realizacyjnej 
przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inżyniera. 

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy realizacyjnej należy wykonywać przed 
rozpoczęciem większych robót, a także co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 
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6.2.2. Kontrola wytyczenia obiektu 

Kontrolę wytyczenia osi obiektów mostowych, osi podpór oraz linii gzymsów należy przeprowadzić 
w odniesieniu do wymagań punktu 5.2.4 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają rozliczeniu ryczałtowemu obejmującemu wykonanie 
wszystkich robót składowych określonych w punkcie 1.3. Specyfikacji. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiór robót objętych Specyfikacją M.01.01.01 polega na sprawdzeniu zgodności wyznaczonych 
elementów z Dokumentacją Projektową. 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, która obejmuje: 

− wykonanie projektu osnowy realizacyjnej oraz systemu przeprowadzania kontroli okresowej, 

− zakup i dowóz materiałów potrzebnych do wytyczenia i stabilizacji punktów wytyczonych w terenie, 

− prace pomiarowe, 

− stabilizacja punktów wytyczonych w terenie, ich utrzymanie i uzupełnienie, 

− wykonanie szkiców geodezyjnych. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

10.1 Inne dokumenty. 
 Instrukcje i Wytyczne GUGiK 
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M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE 

M.11.01.00 ROBOTY ZIEMNE 

M.11.01.01 WYKOPY. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru wykopów dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – 
Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu 
w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą”. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

STWiOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiOR 

Roboty, których dotyczy STWiOR, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów związanych z wykonaniem obiektów mostowych, wraz z usunięciem wody 
z wykopów lub zabezpieczeniem wykopu przed napływem wody oraz umocnieniem ścian wykopu, jeśli 
jest to wymagane. 

STWiOR obejmuje również roboty związane z przygotowaniem terenu pod wykop poprzez wykonanie 
ewentualnego karczowania terenu. 

Konieczność pompowania wody należy przewidzieć niezależnie od jej poziomu lub obecności pokazanej 
w Dokumentacji Projektowej. 

Roboty ziemne ujmują wykopy fundamentowe od poziomu istniejącego terenu lub w przypadku 
przekopu drogi od poziomu projektowanego terenu. 

Roboty mające na celu sprowadzenie terenu lub nasypu istniejącego do poziomu projektowanego 
(przekopy), ujęte zostały w części drogowej Kontraktu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia używane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w STWiOR DM.00.00.00. 

Wykop płytki - wykop o głębokości nie przekraczającej 1m. 

Wykop średni - wykop którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 

Wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3m. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  STWiOR DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera.  
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2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

Materiał przeznaczony do wykonania umocnienia ścian wykopu dobiera Wykonawca w sporządzonych 
we własnym zakresie rysunkach roboczych umocnień wykopu i przedkłada go Inżynierowi do akceptacji. 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Pompy lub inny sprzęt według uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inżyniera. 

Użyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajności dla 
umożliwienia wykonania czynności podstawowej zgodnie z odpowiednią Specyfikacją. w przypadku gdy 
stan techniczny lub parametry robocze używanych urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej 
pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, Inżynier może zażądać zmiany stosowanego sprzętu. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

Materiały mogą być przewożone środkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. 
Materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przemieszczaniem. 

Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Wykonawcę 
i zaakceptowane przez Inżyniera lub na odkład służący następnie do zasypania niezabudowanych 
wykopów. W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, 
składowanie gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku 
wykopu obudowanego, gdy obudowa została obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu. 

Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, żeby nie był hamowany dowóz materiałów do 
budowy i odbywał się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntów. 

Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników: 

− objętości mas ziemnych, 

− odległości transportu, 

− szybkości i pojemności środków transportowych, 

− ukształtowania terenu, 

− wydajności maszyn odspajających grunt, 
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− pory roku i warunków atmosferycznych, 

− lokalnych warunków drogowych dla ruchu samochodów ciężarowych, 

− organizacji robót. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

5.1.1. Rysunki robocze 

Wykonawca powinien opracować i przedstawić Inżynierowi do akceptacji rysunki robocze robót 
ziemnych uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 

W szczególności rysunki robocze powinny zawierać : 

− rysunki robocze umocnienia ścian wykopu w oparciu o odpowiednie obliczenia statyczno-
wytrzymałościowe, sporządzone w dostosowaniu do wymogów odnośnych polskich norm 

− projekt roboczy obniżenia poziomu wód gruntowych (w przypadku, gdy poziom ten znajduje się 
powyżej rzędnej posadowienia spodu fundamentu) 

W przypadku prowadzenia robót w obrębie cieków wodnych Wykonawca zobowiązany jest do: 

− zapewnienia ciągłości przepływu cieku, 

− uzgodnienia rysunków roboczych z Administratorem cieku. 

5.1.2. Zgodno ść z Dokumentacj ą Projektow ą 

Wykopy powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i z zachowaniem wymagań 
niniejszej STWiOR. 

Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku 
Budowy, potwierdzonym przez Inżyniera. 

5.1.3. Wymagania geotechniczne 

Wykopy należy wykonywać na podstawie następujących danych geotechnicznych: 

a) zaszeregowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02481:1998, 

b) sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierające opis uwarstwień gruntów, 
poziomy wód gruntowych i powierzchniowych z datami ich określenia, okresowe wahania poziomu 
wód gruntowych, 

c) stan terenu (znaki wysokościowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, 
zadrzewienie itp.). 

5.1.4. Odkrycia wykopaliskowe 

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki 
archeologiczne należy powiadomić Inżyniera oraz władze konserwatorskie i roboty przerwać na 
obszarze znalezisk do dalszej decyzji. 

5.1.5. Urządzenia i materiały nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej 
a) Jeżeli na terenie robót ziemnych napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane 

w Dokumentacji Projektowej (urządzenia instalacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 
gazowe lub elektryczne) albo niewypały lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty należy 
przerwać, powiadomić o tym Inżyniera i odpowiednie organy, teren zabezpieczyć, a dalsze prace 
prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z odpowiednimi instytucjami, 



30   Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa 
mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki pieszo-

rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I. 

|ProtechniCon Kładka pieszo rowerowa w m. Krasiejów 

b) W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiały nadające się do dalszego użytku 
należy powiadomić o tym Inżyniera i ustalić z nim sposób dalszego postępowania, 

c) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, 
na grunt o parametrach geotechnicznych gorszych od pokazanych w Dokumentacji Projektowej 
oraz w razie natrafienia na kurzawkę, roboty ziemne należy przerwać i powiadomić Inżyniera w celu 
ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 

5.1.6. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu 
a) Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien przejąć od Inżyniera punkty 

stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych zgodnie ze Specyfikacją M.01.01.01. 

b) Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, żeby nie 
nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. Ochrona 
przyjętych punktów stałych należy do Wykonawcy robót. w przypadku zniszczenia punktów 
pomiarowych należy je odtworzyć. 

c) Sposób stabilizacji punktów pomiarowych oraz ochrona i kontrola tych punktów winny być zgodne 
z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGiK. 

d) Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawędzi wykopów powinno być wykonane na ławach 
ciesielskich lub podobnych urządzeniach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych 
robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez Inżyniera 
i potwierdzone protokolarnie. 

5.1.7. Odwodnienie terenu 
a)  Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, żeby było zapewnione łatwe i szybkie 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w każdej fazie robót. 

 Niniejsza STWiOR obejmuje również odpompowanie wód opadowych z wykopów oraz grawitacyjne 
obniżenie poziomu wód gruntowych. 

b) Wykonane urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego nawodnienia gruntów 
w innych miejscach wykonywanych robót ziemnych ani powodować szkód na terenach sąsiednich. 

c) Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących 
z opadów atmosferycznych. w tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze 
spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. Od strony spadku terenu powinny 
być wykonane, w razie potrzeby, rowy. 

5.1.8. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimow ych 

W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie obniżonych temperatur, roboty te 
należy wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. "Wytyczne 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". Przez pojęcie 
"obniżonej temperatury" należy rozumieć temperaturę otoczenia niższą niż +5°C. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót należy spełnić warunki normy PN-B-06050:1999. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez 
ich zasypanie. 

W przypadku gdy przewiduje się obniżenie zwierciadła wody gruntowej poniżej dna i wykop 
wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót, należy go wykonać do głębokości o ok. 50 cm 
mniejszej niż projektowana głębokość dna i dokończyć oraz wykonać ewentualne zabezpieczenia 
dopiero przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 
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Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości równej lub 
większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, Wykonawca winien zastosować środki 
zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli. 

Wykonanie wykopów fundamentowych nie powinno naruszać struktury gruntu w dnie wykopów. w tym 
celu wykopy należy wykonywać do głębokości mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm dla 
wykopów wykonywanych ręcznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30cm do 60cm 
w zależności od rodzaju gruntu. 

Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 

W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 

5.2.1. Odwodnienie wykopu 

Przed ułożeniem betonu wyrównawczego lub wykonaniem fundamentów posadowionych poniżej 
zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć poziom wody gruntowej przez: 

− wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych poza 
obrysem fundamentu  

− zastosowanie igłofiltrów 

Wodę z opadów atmosferycznych należy usunąć z wykopów poprzez odpompowanie 

5.2.2. Wymiary wykopów 

Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów budowli w planie, głębokości 
wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej, szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej oraz od 
konieczności i możliwości zabezpieczenia zboczy wykopów. 

5.2.3. Podparcie lub rozparcie ścian wykopów (umocnienie ścian wykopu) 

W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby: 

a) górne krawędzie ścian umocnień wystawały na wysokość 10 ÷ 15cm ponad teren, 

b) rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 

c) krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy 
wykopie, 

d) w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia w odległościach max co 30m, 

e) w przypadku, gdy poziom wody gruntowej jest wyższy od poziomu spodu fundamentu, umocnienie 
ścian wykopu musi być szczelne. 

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie 
po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz itp.). 

5.2.4. Rozbiórka zabezpiecze ń ścian wykopów 

Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. 
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej usunięcia 
lub gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwości 
uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, lub gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa. 

5.2.5. Składowanie ukopanego gruntu przy wykonywany m wykopie mo że być stosowane: 
a) bez zabezpieczenia jego ścian, jeżeli zostanie zachowana minimalna odległości zgodnie z normą 

PN-B-06050:1999, przy której nie zachodzi obawa obsuwania się gruntu, 

b) bezpośrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw 
obsunięciu się gruntu. 
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5.2.6. Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót w gruntach niespoistych 

Wykopy w ścianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntów niespoistych dopuszcza się 
w przypadkach występowania rumoszy, wietrzelin i nienawodnionych piasków do głębokości 1,0m 
wykopu. W pozostałych przypadkach należy stosować bezpieczne nachylenie ścian wykopów.  

Jeśli w Dokumentacjach Projektowych nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarpy: 

− w skałach litych niespękanych - ściany pionowe, 

− w rumoszach wietrzelinowych - o nachyleniu 1 : 1,25, 

− w gruntach sypkich (piaski) - o nachyleniu 1 : 1,5. 

W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

− w pasie terenu przylegającym do opisanej krawędzi skarpy, na szerokości równej 3-rotnej 
głębokości wykopu, powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ 
wód opadowych od krawędzi wykopu, 

− naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy.  

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia pochylenia skarpy wykopu i uzgodnienia go z Inżynierem  
każdorazowo gdy: 

− roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym, 

− głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m, 

− teren przy skarpie wykopu ma być obciążony, 

− wykopy wykonane są na terenach osuwiskowych. 

Stan skarp sprawdzać okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (opady 
atmosferyczne, mróz itp.). 

5.2.7.  Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót w gruntach spoistych 

Struktura gruntów spoistych może być łatwo naruszona przy wykonywaniu robót ziemnych za pomocą 
koparek mechanicznych, powodujących wstrząsy przy poruszaniu się po dnie wykopu. z tych względów 
przy gruntach spoistych należy stosować koparki mechaniczne z wysięgnikiem, poruszające się poza 
obrębem wykopu. 

Przy wykonywaniu wykopów w gruntach spoistych konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 

− wykopy należy chronić przed dopływem wody opadowej. 

− nie można pozwalać na gromadzenie się wody w wykopie. Dlatego należy odpompowywać wodę 
również w czasie przerw w robotach i zwiększać nasilenie pompowania w okresie deszczów. 

− w gruntach spoistych niezależnie od sposobu wykonywania robót ziemnych zaleca się pozostawić 
nie naruszoną warstwę grubości 40 do 50 cm jak poprzednio i usunąć ją możliwie na krótko przed 
przystąpieniem do wykonywania fundamentu. Jeżeli wykop ma pozostać przez dłuższy czas nie 
zabezpieczony, należy grubość warstwy ochronnej zwiększyć. 

− w przypadku gdy wykopany dół fundamentowy trzeba będzie pozostawić na zimę, to przy gruntach 
wysadzinowych należy dno wykopu chronić przed przemarzaniem. Jeżeli z jakichś względów nie 
zastosowano potrzebnej ochrony, należy przy wznowieniu robót wymienić przemarzniętą warstwę 
gruntu. 

− przy gruntach spoistych, zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, należy po 
wyrównaniu powierzchni starannie ubić warstwę żwiru lub tłucznia o grubości 15cm. Zastosowane 
kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w Specyfikacji D.04.08.01/02. 

Wykopy w ścianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntów spoistych dopuszcza się 
w przypadkach gdy nie występują wody gruntowe i teren przy krawędzi wykopu nie jest obciążony.  
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Dopuszczalne głębokości wykopu o ścianach pionowych  w gruntach spoistych wynoszą1,25m. 
W pozostałych przypadkach należy stosować bezpieczne nachylenie ścian wykopów.  

Jeśli w  Dokumentacji Projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarpy: 

− gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25; 

− gruntach spoistych (gliny, iły) niespękanych - o nachyleniu 1 : 1. 

W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

− w pasie terenu przylegającym do opisanej krawędzi skarpy, na szerokości równej 3-rotnej 
głębokości wykopu, powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ 
wód opadowych od krawędzi wykopu, 

− w gruntach spoistych podnóże skarpy powinno być chronione przed rozmoczeniem wodami 
opadowymi przez wykonanie na dnie wykopu przy skarpie spadku w kierunku środka wykopu, 

− naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy.  

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia pochylenia skarpy wykopu i uzgodnienia go z Inżynierem  
każdorazowo gdy: 

− roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym, 

− głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m, 

− teren przy skarpie wykopu ma być obciążony, 

− grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

− wykopy wykonane są na terenach osuwiskowych. 

Stan skarp sprawdzać okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (opady 
atmosferyczne, mróz itp.). 

5.2.8. Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót w gruntach skalistych 

Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 

− Odspajanie gruntu należy przeprowadzać dowolnym sposobem ręcznym lub mechanicznym, 
uzgodnionym z Inżynierem, 

− Po dojściu wykopem do głębokości posadowienia określonej w Rysunkach należy sprawdzić, czy na 
całym obrysie fundamentu przyczółków zalega skała o parametrach określonych w dokumentacji 
geologicznej. W przypadku nie spełnienia się tego warunku należy fakt ten zgłosić Inżynierowi 
celem podjęcia przez niego (w porozumieniu z Nadzorem Autorskim Biura Projektów) stosownych 
decyzji, 

− Wykop należy chronić przed napływem wody. 

− Ściany i dno wykopu należy, po ukończeniu głębienia wykopu, oczyścić z luźno osadzonych części 
skalistych, nie należy jednak (zwłaszcza dla dna wykopu) wygładzać powierzchni, 

− Należy dążyć do jak najszybszego wykonania ław fundamentowych w wykopach. 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami PN-B-06050:1999 . 
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać 
pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 

W trakcie realizacji wykopów fundamentowych konieczne jest kontrolowanie zgodności rodzaju i stanu 
gruntu oraz aktualnego poziomu wody gruntowej (w razie występowania w strefie fundamentowania) 
z przyjętymi w Dokumentacji Projektowej. 

Przy każdej zmianie rodzaju lub stanu gruntu w wykopie należy wykonać badania wymienione poniżej 
dla każdego naroża wykopu. 

W przypadku występowania gruntów o zróżnicowanych właściwościach należy odpowiednio zwiększyć 
liczbę miejsc badań. 

Badania kontrolne gruntów należy wykonać wg PN-B-04452:2002 i PN-88/B-04481   

W zakres badań kontrolnych wchodzą: 

− oznaczenie rodzaju gruntów spoistych i sypkich wg analizy makroskopowej 

− określenie stanu gruntów spoistych i stopnia plastyczności na podstawie próby wałeczkowania lub 
przy użyciu penetrometru tłoczkowego 

− określenie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych poprzez sondowanie dynamiczne sondą 
lekką (ciężar młota spadającego 10kg) 

− pomiary poziomu piezometrycznego zwierciadła wody gruntowej 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlegają : 

− zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową oraz projektem organizacji robót 

− roboty pomiarowe 

− przygotowanie terenu 

− rodzaj i stan gruntu w podłożu 

− odwadnianie wykopów 

− wymiary wykopów  

− umocnienie wykopów 

6.3. Tolerancje wykonania robót 

6.3.1. Wykopy pod ławy fundamentowe 

Tolerancje wykonywania wykopów pod ławy fundamentowe zgodnie z normą PN-B-06050:1999. 

6.3.2. Roboty ziemne na ciekach wodnych 

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od danych podanych w Dokumentacji Projektowej nie mogą 
przekraczać określonych poniżej wartości dopuszczalnych: 

− pomiar szerokości korony koryta cieku:  10 cm, 

− pomiar szerokości dna koryta cieku: 5 cm, 

− pomiar głębokości koryta cieku:  5 cm, 

− pomiar rzędnych dna:   +1 cm i -3cm, 

− pomiar pochylenia skarp:   10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

Nierówności stwierdzone w czasie kontroli równości płaszczyzn łatą długości 3 m nie mogą przekraczać: 

− pomiar równości korony koryta:  3 cm, 

− pomiar równości skarp:   10cm. 

Dokładność robót sprawdzać w przekrojach co 10m. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1m3 (metr sześcienny). Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji 
Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
Obmiaru ilościowego usuniętego gruntu dokonuje się w m3 w stanie rodzimym. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

8.2.1. Program bada ń 

Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 

a) sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową oraz sporządzonym przez Wykonawcę 
rysunkami roboczymi, 

b) sprawdzenie odwodnienia terenu, 

c) sprawdzenie umocnienia wykopów,  

d) sprawdzenie wykonanych wykopów. 

Badania należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp 
jest niemożliwy. 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. 

Roboty zanikające należy wpisać do Dziennika Budowy. 

8.2.2. Opis bada ń 

− Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową oraz projektem organizacji robót polega na 
porównaniu wykonanych robót ziemnych z Dokumentacją Projektową wg punktu 5.1.1. oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 

− Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na porównaniu wykonanych urządzeń odwadniających 
z projektem odwodnienia oraz stwierdzeniu prawidłowego wykonania wg Specyfikacji na podstawie 
oględzin i pomiarów, 

− Sprawdzenie umocnienia polega na porównaniu wykonanego umocnienia z projektem roboczym 
oraz stwierdzeniu prawidłowego wykonania wg STWiOR na podstawie oględzin i pomiarów, 

− Sprawdzenie wykonanych wykopów polega na porównaniu ich z Dokumentacją Projektową oraz 
stwierdzeniu ich zgodności ze Specyfikacją przez oględziny oraz pomiar za pomocą taśmy stalowej 
z podziałką centymetrową z dokładnością do 1,0cm oraz niwelatora. 

8.2.3. Ocena wyników bada ń 

Jeżeli wszystkie przewidziane badania dały wynik dodatni, wykonane roboty ziemne należy uznać za 
zgodne z wymaganiami STWiOR. 
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W przypadku gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami normy. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:  

− opracowanie rysunków roboczych i uzyskanie akceptacji Inżyniera, 

− wykonanie ewentualnego karczowania terenu, 

− zapewnienie ciągłości przepływu cieku w przypadku robót ziemnych na ciekach wodnych, 

− opracowanie przez Wykonawcę projektu umocnienia ścian wykopu i uzyskanie akceptacji Inżyniera, 

− opracowanie przez Wykonawcę projektu obniżenia poziomu wód gruntowych, 

− umocnienie ścian wykopu i późniejszy ich demontaż wraz z dostarczeniem niezbędnych w tym celu 
materiałów, które stanowią własność Wykonawcy, 

− odspojenie gruntu, 

− wydobycie i złożenie części gruntu na odkład w celu późniejszego zasypania fundamentów, 

− załadowanie i odwiezienie pozostałej części gruntu na miejsce wskazane przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez Inżyniera wraz z kosztami odkładu, 

− koszt składowania i przemieszczania gruntu, 

− wykonanie rowków na dnie wykopu do ujęcia wody, 

− transport, zainstalowanie i demontaż urządzeń do odwodnienia wykopów, 

− odwodnienie wykopów wraz z odprowadzeniem wody, 

− wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu oraz usunięcie nadwyżki gruntu nad 
rzędną dna wykopu, 

− ochronę wykopu przed napływem wody, 

− ochronę przed zamarzaniem dla wykopów w gruntach wysadzinowych, 

− wykonanie niezbędnych pomiarów, 

− dostarczenie niezbędnych materiałów i narzędzi, 

− okresowe sprawdzenie stanu konstrukcji rozporowych, 

− rozłożenie i ubicie na dnie wykopu żwiru lub tłucznia dla wykopów w gruntach spoistych, 

− wyznaczenie krawędzi i rzędnych dna wykopu zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Jeśli jest to konieczne należy również uwzględnić w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch wody może 
powodować rozluźnienie gruntu i wypłukanie cementu podczas betonowania fundamentu. 

W cenie jednostkowej należy ująć odwodnienie wykopu w ciągu całego cyklu budowy przy prowadzeniu 
robót budowlanych tego wymagających oraz badania laboratoryjne stanu gruntów w poziomie 
posadowienia po wykonaniu wykopu. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy. 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

 i jednostki miar. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe  
PN-88/B-04481            Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
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M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW I ROZKOPÓW WRAZ Z ZAG ĘSZCZENIEM 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z zasypaniem wykopów i rozkopów wraz z zagęszczeniem dla zadania 
„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 
17+101.00  oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów 
wraz z infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu „Budowa 
infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I”. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

STWiOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiOR 

Roboty, których dotyczy STWiOR obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 

− zasypanie wykopów gruntem rodzimym złożonym na odkład przy wykonaniu wykopu (dotyczy 
przypadków gdy Dokumentacje Projektowe przewidują zasypanie gruntem rodzimym), 

− zasypanie wykopów gruntem z dowozu (dotyczy przypadków, dla których Dokumentacje 
Projektowe nie dopuszczają zasypania gruntem rodzimym), 

− zasypanie rozkopu istniejącej drogi w zakresie przywracającym stan pierwotny (przed 
wykopem). 

Zasyp przyczółków od poziomu terenu istniejącego (przywróconego zasypaniem rozkopu wg niniejszej 
STWiOR) do poziomu projektowanej niwelety ujęty jest w części drogowej Kontraktu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru; 

ds

d

P

P
I =  

gdzie:  Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w [Mg/m3] 

 Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m3], badania wykonać zgodnie z normą BN-
77/8931-12. 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

gdzie: d60 – średnica oczek sita przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 

 d10 – średnica oczek sita przez które przechodzi 10% gruntu [mm] 
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Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 
i STWiOR DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót. 

Ogólne wymagania podano w STWiOR DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

Do zasypania rozkopów istniejącej drogi przewiduje się grunt uzyskany z tego rozkopu po stwierdzeniu 
jego przydatności do wbudowania w miejsce rozkopu i uzyskaniu dla tego zasypu parametrów podanych 
w Dokumentacjach Projektowych. 

W przypadku jeżeli stwierdzi się, że grunt z rozkopu nie nadaje się do ponownego wbudowania 
w miejsce rozkopu, zasyp rozkopu należy wykonać gruntem z dowozu o odpowiednich parametrach. 

Do zasypywania powinien być użyty grunt niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, 
darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów). 

Grunty rodzime mogą zostać użyte do zasypania wykopów jeżeli spełniają odpowiednie warunki nie są 
to: grunty organiczne - o zawartości części organicznych > 2%, materiały agresywne w stosunku do 
budowli, wykazujące pęcznienie, odpady chemiczne, odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające 
frakcje powyżej 100mm). 

W przypadku konieczności zasypania wykopów piaskiem zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy 
stosować piasek średni, piasek gruby, żwir, o uziarnieniu mieszanym z udziałem frakcji poniżej 0,06 mm 
nie większym niż 15% wagowo. 

Jako grunt do zasypania rozkopów istniejących nasypów w obrębie klina odłamu należy stosować grunt 
niespoisty, niewysadzinowy (piasek średni, piasek gruby, żwir, pospółki) o wskaźniku różnoziarnistości U 
≥ 5, a dla górnej warstwy o grubości min. 50cm dodatkowo o współczynniku filtracji k10 ≥ 6 x 10-5 m/s. 

W przypadku zasypywania wykopów zlokalizowanych w miejscach w których będzie wykonywany nasyp 
drogowy należy stosować grunt zasypowy taki jak dla nasypu i zagęszczać go tak jak przy wykonywaniu 
nasypów drogowych. 

Obszary zasypania o utrudnionym dostępie maszyn do zagęszczania powinny być wypełnione betonem 
klasy C8/10 lub gruntem stabilizowanym cementem. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

Sprzęt używany do zasypywania wykopów i zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny odbywać 
się tak aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą wymaganych właściwości. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.2.1. Zasypywanie wykopów i rozkopów. 

Zasypywanie powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych 
elementów obiektu i określonych robót. 

Przed rozpoczęciem zasypywania wykopów lub rozkopów ich dno powinno być oczyszczone z torfów, 
gytii, namułów, roślinności oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby 
odwodnione.  

Jeżeli dno wykopu lub rozkopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie 
czystości dna. 

Grunt użyty do zasypania wykopów lub rozkopów powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt 
rodzimy wokół wykopów lub rozkopów. 

Przy zasypywaniu rozkopów nasypów za przyczółkami (w obrębie klina odłamu wskazanego 
w Dokumentacjach Projektowych) należy osiągnąć następujące parametry gruntu po jego zagęszczeniu: 

− wskaźnik zagęszczenia   IS ≥ 1,0 

− ciężar objętościowy    γ ≤ 21kN/m3 

− kąt tarcia wewnętrznego   Φ ≥ 30° 

Dla zasypów gruntem nieprzepuszczalnym (w miejscach wskazanych w Dokumentacjach Projektowych) 
wymagany jest wskaźnik zagęszczenia gruntu IS ≥ 0,97. 

Zasypkę gruntową należy układać równomiernie i zagęszczać warstwami o grubości umożliwiającej 
uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie dna rozkopu powinno spełniać wymagania dotyczące minimalnej wartości wskaźnika 
zagęszczenia IS = 0,97. 

Jeżeli grunty w dnie rozkopu nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem 
nawierzchni należy je dogęścić do wartości IS = 1,0, jeżeli dno rozkopu stanowi bezpośrednie podłoże 
dla podsypki pod nawierzchnię. 

Zagęszczenie gruntu w korycie cieku Is>=0.92. 

Zagęszczenie gruntu skarp nasypu stożków powinno wynosić Is>=0.98. 
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Jeżeli wartości IS nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to 
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości IS . 
Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w Dokumentacji Projektowej proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

5.2.2. Zagęszczanie gruntu nasypowego. 

Każda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych 
warstw winna wynosić: 

− przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2m, 

− przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 
0,4m. 

W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany 
ręcznie. 

Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, a wskaźnik 
zagęszczenia powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego. 

Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności optymalnej. 

Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 

− rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim 
sprzętem mechanicznym, 

− warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść 
sprzętu zagęszczającego, 

− prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami PN-B-06050:1999 oraz 
PN-S-02205:1998. 

Przed przystąpieniem do zasypania wykopów należy sprawdzić stan wykopów: czy są oczyszczone ze 
śmieci, pozostałości po szalowaniu fundamentów. Ponadto należy sprawdzić rodzaj i stan gruntu 
przeznaczonego do zasypania wykopów. Grunt powinien odpowiadać wymaganiom punktu 2 niniejszej 
Specyfikacji. 

Kontroli podlega również sposób zagęszczania gruntu zgodnie z punktem 5 niniejszej Specyfikacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1m3 (metr sześcienny) przestrzeni wypełnionej gruntem zasypowym. Ilość robót 
określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

8.2.1. Program bada ń 

Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 

a) sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, wymaganiami niniejsze STWiOR oraz 
sporządzonym przez Wykonawcę projektem organizacji robót, 

b) sprawdzenie wykonanych zasypów, 

c) sprawdzenie zagęszczenia dna wykopu. 

Badania należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp 
jest niemożliwy. 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. 

Roboty zanikające należy wpisać do Dziennika Budowy. 

8.2.2. Ocena wyników bada ń 

Jeżeli wszystkie przewidziane badania dały wynik dodatni, wykonane roboty ziemne należy uznać za 
zgodne z wymaganiami specyfikacji. 

W przypadku gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami STWiOR. w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:  

− dostarczenie gruntu rodzimego z odkładu zgodnego z pkt. 5.2.1. 

− badanie przydatności gruntu z wykopu lub rozkopu do ponownego wbudowania, 

− pozyskanie i transport gruntu na miejsce wbudowania w przypadku zasypu gruntem z dowozu, 

− oczyszczenie, odwodnienie wykopu i odprowadzenie wody, 

− przygotowanie i wbudowanie materiału wraz z jego zagęszczeniem i kontrolą, 

− nadanie skarpom wymaganych pochyleń i wysokości, 

− wypełnienie miejsc trudno dostępnych dla maszyn do zagęszczenia betonem C8/10 lub gruntem 
stabilizowanym cementem, 

− dogęszczenie dna wykopu, 

− uporządkowanie terenu wokół podpory. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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M.11.04.00 ŚCIANKI SZCZELNE. 
 

M.11.04.01 ŚCIANKA SZCZELNA. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru stalowych ścianek szczelnych dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O 
Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa mostu w km 16+675.00 
i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki 
pieszo-rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – 
etap I”. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

STWiOR jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
mostowych. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiOR 

Roboty, których dotyczy STWiOR obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścianki szczelnej. Roboty objęte niniejsza STWiOR dotyczą tylko ścianek szczelnych 
przewidzianych w Dokumentacjach Projektowych usunięcia po wykonaniu prac budowlanych. 

Ścianki szczelne służące do zabezpieczenia wykopów fundamentowych ujęte są w odrębnej STWiOR 
M.11.01.01. Również ścianki szczelne służące do czasowego zastosowania w związku z prowadzeniem 
robót objęte są STWiOR M.11.04.03 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w STWiOR DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

Kształtowniki stalowe stosowane jako ścianki szczelne powinny odpowiadać normie PN-EN 10079:1996, 
PN-EN 10248-1, PN-EN 10248-2, PN-EN 10249-1, PN-EN 10249-2, oraz być zgodne z Dokumentacją 
Projektową.  
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3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

Sprzęt używany do wykonania ścianki szczelnej wybiera Wykonawca w zależności od warunków 
lokalnych oraz rodzaju ścianki szczelnej, a jego wybór podlega akceptacji przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania ścianki szczelnej powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
12063:2001. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.2.1.  Projekt roboczy i projekt organizacji robót  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na koszt własny projektu 
roboczego ścianki oraz projektu organizacji robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą 
wykonywane roboty. Projekty te podlegają akceptacji Inżyniera. 

Projekt roboczy podparć winien uwzględniać następujące uwarunkowania: 

− wymagania zawarte w Dokumentacjach Projektowych, 

− projekt organizacji placu budowy sporządzony przez Wykonawcę na podstawie STWiOR 
DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, 

− projekt zabezpieczenia ciągłości ruchu sporządzony przez Wykonawcę wg STWiOR 19.03.01, 

− wymagania normy PN-EN 12063:2001. 

Projekt roboczy podparć powinien zawierać m.in.: 

− rysunki robocze ścianki szczelnej w dostosowaniu do wymagań zawartych w Dokumentacjach 
Projektowych oraz w sporządzonym przez Wykonawcę projekcie organizacji robót 

− podanie technologii zagłębiania brusów ścianki szczelnej 

− dobór potrzebnego sprzętu, 

− dobór środków i sposobu transportu. 

5.2.2. Wykonywanie ścianki szczelnej 

Spawanie łączenie i cięcie elementów scianek należy wykonać zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 
12063:2001. 



Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 47    
Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa 
mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki pieszo-

rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I. 

Kładka pieszo rowerowa w m. Krasiejów  |ProtechniCon 

Metodę zagłebiania, sprzęt oraz metodę wspomagania zagłębiania wybiera Wykonawca na podstawie 
doświadczeń uzyskanych w porównywalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 
12063:2001 i przedstawia je Inżynierowi do zaakceptowania. 

Przy wykonywaniu ścianki szczelnej należy przestrzegać warunków bezpieczeństwa zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 12063:2001. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

6.2.1.  Kontrola brusów ścianki szczelnej 

Sprawdza się zgodność gatunku stali i kształtu profilu grodzicy z warunkami niniejszej STWiOR 
i wymogami zawartymi w Dokumentacjach Projektowych. 

6.2.2.  Kontrola zapuszczania ścianki szczelnej 

Sprawdza się zgodność prowadzenia robót z projektem roboczym i z projektem organizacji robót. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu prawidłowego wbicia ścianki do projektowanej głębokości 
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12063:2001 i niniejszej STWiOR 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1m długości ścianki w rzucie, z brusów o wysokości określonej w Przedmiarze 
Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

Na podstawie wyników kontroli i badań wg punktu 6 należy sporządzić dokumentacje powykonawcze 
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12063:2001 oraz sporządzić końcowy protokół odbioru robót.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:  

− opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robót i uzyskanie akceptacji Inżyniera, 

− opracowanie przez Wykonawcę projektu roboczego ścianki szczelnej i uzyskanie akceptacji 
Inżyniera, 

− wyznaczenie przebiegu ścianki,  

− zakup ścianki szczelnej wraz z jej dostarczeniem, 

− zapewnienie wszystkich niezbędnych materiałów,  

− wykonanie ścianki do projektowanej głębokości, 

− wykonanie niezbędnych badań, kontroli i dokumentacji powykonawczych, 

− montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie budowy sprzętu i urządzeń towarzyszących,  

− wykonanie i rozebranie niezbędnych pomostów, 

− oczyszczenie miejsca pracy, 

− koszty związane z umożliwieniem dojazdu sprzętu do miejsca wbicia ścianki. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 
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M.11.09.01. MIKROPALE 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru odbioru 

samowiercących mikropali CFG (Continous Flush Groutng) typu 103/78 dla zadania „Rozbudowa 

odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  

oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z 

infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury 

pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I”. 

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

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu: 

- zakup elementów do wykonania mikropali CFG 

- wykonanie samowiercących mikropali poprzez odwiercenie otworu z jednoczesną iniekcją i 

montażem zbrojenia 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz z określeniami podanymi w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz obowiązującymi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Rysunkami, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonania samowiercących mikropali CFG muszą posiadać aprobatę 

Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dopuszczającą elementy do stosowania jako iniekcyjne mikropale 

oraz spełniać wymogi normy PN-EN 14199. 

Samowiercące mikropale CFG (Continous Flush Grouting) wykonywane są przy użyciu 

kompletnego zestawu w skład którego wchodzi: końcówka wiertnicza, żerdzie o odpowiedniej 

wytrzymałości, łączniki do żerdzi / mufy, elementy dystansowe oraz elementy tworzące głowicę 

mikropala: płyta oporowa, 2 nakrętki. Zestaw ten umożliwia jednoczesne wiercenie, iniekcję oraz montaż 
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zbrojenia mikropala. Do realizacji zadania należy zastosować żerdzie typu 103/78 o sile 

uplastyczniającej 1800 kN i sztywności giętnej min. 564 kNm2. 

Żerdzie pracujące jako zbrojenie mikropali CFG muszą odpowiadać warunkom norm EN 10210 lub EN 

10219. 

Materiał użyty do wykonania mikropali CFG musi charakteryzować się odpowiednią ciągliwością. 

Wymagane jest wydłużenie względne Agt min. 5%. 

Materiał użyty do wykonania mikropali gruntowych musi spełniać wymogi ochrony 

antykorozyjnej, właściwe dla elementów trwałych, tj. o okresie użytkowania pow. 2 lat.  

Dla mikropali typu CFG  (Continous Flush Grouting), należy zastosować żerdzie i mufy 

połączeniowe z odpornego na korozję wodorową i naprężeniową gatunku stali S460 o granicy 

plastyczności 550 - 625 MPa. Zasadniczy element wymaganej dla mikropali trwałych, 

pojedynczej ochrony antykorozyjnej to szczelna otulina kamienia cementowego wokół 

zbrojenia – z gwarantowaną rozwartością spękań kamienia  ≤ 0,1 mm. Szczelny kamień 

cementowy uzyskiwany jest przez odpowiednie parametry gwintu pokrywającego żerdzie. 
Względna powierzchnia żeber gwintu fR ≥  0,13. Nachylenie bocznych powierzchni żeber 45o 

do osi żerdzi. Szczelność kamienia cementowego musi być potwierdzona odpowiednimi 

badaniami, wykazującymi osiągnięcie ograniczenia spękań. Szczelny kamień cementowy musi 

być osiągnięty przy zastosowaniu iniektu końcowego sporządzonego na bazie cementu CEM I 

lub II, marki min. 32,5 R. Żerdzie spełniające ten warunek (udokumentowana szczelność) 

można stosować bez dodatkowych powłok antykorozyjnych (w wersji „czarnej”).  

W przypadku stosowania żerdzi ze stali wysokowytrzymałych, tj. o granicy plastyczności 

powyżej 625 MPa, zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać jako DCP (double corrosion 

protection) zgodnie z wymogami PN-EN 1537. 

W przypadku stosowania żerdzi wykonanych z odmiennego gatunku stali lub z gwintem 

falistym (typu R), wymagane jest zapewnienie  na żerdziach ochrony antykorozyjnej za pomocą powłoki 

cynkowej o grubości min. 80µm (wysokotemperaturowe cynkowanie ogniowe) na pełnej długości 

zbrojenia. Jako alternatywę do powłok antykorozyjnych można zastosować „traconą grubość ścianki” 

(sacrificial loss thickness). W tym przypadku pole przekroju stosowanej żerdzi musi być większe o min. 

30% względem przekroju, niezbędnego do uzyskania projektowanej nośności z uwzględnieniem 

właściwości zastosowanego gatunku stali (względem tzw. przekroju referencyjnego). 

Jeśli element zbrojący będzie galwanizowany – głęboka galwanizacja na gorąco powinna 

odpowiadać normie EN ISO 1461. 

W przypadku mikropali trwałych, niezależnie od typu ochrony antykorozyjnej przyjętego dla 

części wgłębnej zbrojenia, ostatni odcinek mikropala należy dodatkowo zabezpieczyć na kontakcie 

oczepu z podłożem, poprzez 1,5m długości odcinek rury HDPE nasuniętej na żerdź po wykonaniu 

iniekcji końcowej. 

 Mikropale CFG zespalane są z otaczającym gruntem za pomocą buławy iniekcyjnej 

utworzonej z zaczynu cementowego o stosunku w/c= 0,4. Zaczyn podawany jest pod ciśnieniem 5-40 

bar. Zaczyn sporządza się z cementu portlandzkiego typu CEM I lub II 32,5 R. 

W przypadku wykonywania mikropali w gruncie nawodnionym (poniżej zwierciadła wody 

gruntowej) zaczyn cementowy do wykonania iniekcji końcowej należy sporządzić z użyciem doddatku 

UW1 lub UCS, w ilości 1%. 
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3. SPRZĘT 
Narzędzia wiercące oraz sprzęt iniekcyjny należy dostosować do warunków gruntowych oraz 

do typu wykonywanych mikropali. Należy zastosować wiertnicę hydrauliczną, wyposażoną w głowicę 

obrotowo-udarową. Użyty zestaw iniekcyjny ma zapewnić wydatek min. 90 l/min i ciśnienie tłoczenia 

min. 4 MPa (40 bar). 

Nie dopuszcza się stosowania urządzeń wiertniczych pozbawionych udaru, jak również 

stosowania przewiertów wstępnych. 

Sprzęt używany do wykonywania mikropali musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania mikropali powinny 

odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny, zgodny z Aprobatą Techniczną IBDiM. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Żerdzie wraz z łącznikami, elementami dystansowymi i końcówką wiertniczą tworzą kompletny 

zestaw będący konstrukcją mikropala jednocześnie wykorzystywany do wiercenia otworu (przewód 

wiertniczy) i iniekcji (przewód iniekcyjny). Podczas wykonywania mikropali stosuje się płuczkę 

powietrzną lub (w szczególnych przypadkach) wodną. Dopuszcza się również stosowanie płuczki 

wodno-powietrznej. Decyzję o stosowaniu płuczki wodnej podejmuje się w porozumieniu z Projektantem 

fundamentów mikropalowych i za zgodą Nadzoru. Płuczka jest wytłaczana do otworu wiertniczego 

poprzez otwory w końcówce wiertniczej. Woda wykorzystana jako płuczka musi odpowiadać czystości 

nie powodującej skażenia ośrodka gruntowego. Wiercenie odbywa się bez rur osłonowych. Po 

dowierceniu zadanej długości otworu rozpoczyna się iniekcję końcową. Poprzez obracający się przewód 

wiertniczy tłoczony jest zaczyn cementowy o stosunku W/C = 0,4. Otwór jest iniekowany od dna do 

wierzchu. Cały zestaw pozostaje w otworze i pełni funkcję zbrojenia mikropala. Po upływie ok. 30 min. 

od iniekcji końcowej możliwe jest przeprowadzenie iniekcji wtórnej poprzez dotłoczenie wnętrzem żerdzi 

dodatkowej ilości iniektu. Iniekcję wtórną stosuje się w przypadku dużych ucieczek iniektu tzn. gdy ilość 

wtłaczanego iniektu końcowego przekracza 4 x objętość iniektu niezbędną do wypełnienia otworu. W 

celu minimalizajcji ryzyka rozmywania iniektu, zaczyn cementowy do wykonania iniekcji końcowej należy 

sporządzić z użyciem doddatku UW1 lub UCS, w ilości 1%. 

Koronki wiertnicze należy dobrać odpowiednio do warunków gruntowych.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 

Rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami.  

6.1. Postanowienia ogólne 
Do kontroli wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

− dokumentację projektową z naniesionymi ew. zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót, 

− dziennik budowy, 

− metryki mikropali. 
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6.2 Program bada ń 
Badania przed rozpoczęciem robót: 

− sprawdzenie przygotowania terenu 

 

Badania w czasie robót: 

− sprawdzenie jakości materiałów, 

− sprawdzenie warunków gruntowych, 

− kontrola wykonywania mikropali. 

 

Badania odbiorcze: 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją, 

− sprawdzenie nośności mikropali iniekcyjnych. 

6.3. Opis bada ń 
Sprawdzenie jakości materiałów należy przeprowadzać na bieżąco na zgodność z 

wymaganiami określonymi w Aprobacie Technicznej IBDiM. 

Sprawdzenie podłoża gruntowego polega na porównaniu rzeczywistych warunków gruntowych 

z warunkami podanymi w projekcie. 

Kontrola wykonywania mikropala iniekcyjnego polega na bieżącym sprawdzaniu w miarę 

postępu robót: 

− długości otworu (ilości wbudowanych żerdzi), 

− ilości zatłoczonego iniektu, 

− napotkanych trudności w wierceniu, 

− ucieczek płuczki lub iniektu. 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonanych robót 

z dokumentacją projektową. Położenie głowicy mikropala należy sprawdzać przez pomiary przymiarem z 

podziałką centymetrową. 

Sprawdzenie nośności mikropali. Badaniom odbiorczym należy poddać 3 % ilości wszystkich 

wykonanych mikropali. Z uwagi na sposób pracy mikropali iniekcyjnych (nośność uzyskiwana z tarcia na 

pobocznicy buławy) badania można przeprowadzić w oparciu o normę DIN 4125, wg programu: 

− stopniowe obciążanie: począwszy od obciążenia wstępnego  0,2 F siła w mikropalu zwiększana jest stopniowo 

do 0,5 F; 0,75 F; 1,0 F; 1,25 F. Na każdym stopniu obciążenia dokonuje się odczytu wartości odkształcenia 

mikropala. Następnie dokonuje się stopniowego odciążenia do osiągnięcia wartości siły 0,2 F, wykonując 

odczyty odkształcenia przy każdym stopniu relaksacji. Uwaga: Przy obciążeniu 0,2 F, należy wyzerować 

urządzenie pomiarowe. Na tym poziomie obciążenia, pomiarów odkształcenia nie dokonuje się. 

− badanie odkształcenia pod stałym obciążeniem (pełzanie): wykonywane podczas stopniowego obciążania – 

po osiągnięciu kolejnego stopnia obciążenia dokonuje się pomiarów odkształcenia w przedziałach czasowych 

podanych poniżej: 

− dla 0,5 F: po 1, 2, 5 min, 

− dla 0,75 F: po 1, 2, 5 min, 

− dla 1,00 F: po 1, 2, 5, 10, 15 min, 

− dla 1,25 F: po 1, 2, 5, 10, 15 min. 

 

Warunkiem dopuszczenia mikropali do użytkowania jest wartość różnicy odkształceń 

odczytanych dla obciążenia projektowego pomiędzy 15 i 5 minutą, nie większa niż 0,25 mm: 
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∆s = s15’-s5’ ≤ 0,25 mm 

 

6.4. Tolerancje wymiarów mikropala 
Dopuszczalne odchylenie położenia mikropala: 

− usytuowanie w planie 1,0 d (d – średnica użytej koronki wiertniczej), 

− nachylenie w stosunku do projektowanego +/- 5
o
. 

Dopuszczalne odchylenia wymiarów mikropala: 

− długość części wbudowanej (zagłębionej w grunt) +/- 20 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 mb mikropala. Jako długość mikropala przyjmuje się jego długość 

całkowitą, tzn. część zagłębioną w grunt łącznie z częścią wykorzystaną do uformowania głowicy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawą dokonania odbioru jest: 

− zgłoszenie przez Wykonawcę w Dzienniku Budowy zakończenia robót podlegających odbiorowi 

międzyoperacyjnemu. 

− stwierdzenie przez Inżyniera zgodności odbieranych robót z Rysunkami i zmianami zaaprobowanymi przez 

Inżyniera. 

− uzyskanie pozytywnych wyników odpowiednich badań wykonanych zgodnie z punktem 6 niniejszej 

Specyfikacji oraz przedłożenie przez Wykonawcę atestów na zastosowane materiały (aprobatę techniczną 

IBDiM, Krajowy Certyfikat Zgodności oraz Deklarację Zgodności). 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena jednostkowa obejmuje: 

− zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, sprzętu oraz innych niezbędnych czynników produkcji, 

− wykonanie wszystkich czynności mających na celu wykonanie mikropala iniekcyjnego zgodnego z 

wymaganiami postawionymi w dokumentacji projektowej, 

− wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, 

− oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Aprobata Techniczna IBDiM dla zestawu elementów do wykonywania mirkopali iniekcyjnych oraz 

kotew i gwoździ gruntowych  

DIN 4125 Zakotwienia gruntowe 

DIN 4128 Mikropale iniekcyjne 

    PN-EN 14199 Execution of special geotechnical works - Micropiles 
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M.11.09.02. KOTWY GRUNTOWE 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru odbioru 

samowiercących mikropali kotwiących CFG (Continous Flush Groutng) dla zadania „Rozbudowa odcinka 

drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz 

budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z 

infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury 

pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I”. 

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

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu: 

- zakup elementów do wykonania mikropali kotwiących CFG 

- wykonanie samowiercących mikropali kotwiących poprzez odwiercenie otworu z jednoczesną 

iniekcją i montażem zbrojenia 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz z określeniami podanymi w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz obowiązującymi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Rysunkami, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonania samowiercących mikropali kotwiących muszą posiadać 

aprobatę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, dopuszczającą elementy do stosowania jako iniekcyjne 

mikropale kotwiące /kotwy gruntowe/ oraz spełniać wymogi normy PN-EN 14199. 

Samowiercące mikropale kotwiące CFG (Continous Flush Grouting) wykonywane są przy 

użyciu kompletnego zestawu w skład którego wchodzi: końcówka wiertnicza, żerdzie o odpowiedniej 

wytrzymałości, łączniki do żerdzi / mufy, elementy dystansowe oraz elementy tworzące głowicę 
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mikropala kotwiącego: płyta oporowa, nakrętka. Zestaw ten umożliwia jednoczesne wiercenie, iniekcję 

oraz montaż zbrojenia mikropala kotwiącego.  

Do realizacji zadania należy zastosować żerdzie o parametrach: 

 

Typ 103/78: 

• Stal: S 460 

• Siła uplastyczniająca: 1280 kN 

• Sztywność giętna: 564 kNm2 

 

Żerdzie pracujące jako zbrojenie mikropali kotwiących CFG muszą odpowiadać warunkom nor 
norm EN 10210 lub EN 10219. 

Materiał użyty do wykonania mikropali kotwiących CFG musi charakteryzować się odpowiednią 
ciągliwością. Wymagane jest wydłużenie względne Agt min. 5%. 

Materiał użyty do wykonania mikropali kotwiących gruntowych musi spełniać wymogi ochrony 
antykorozyjnej, właściwe dla elementów trwałych, tj. o okresie użytkowania pow. 2 lat.  

Dla mikropali kotwiących typu CFG  (Continous Flush Grouting), należy zastosować żerdzie i 
mufy połączeniowe z odpornego na korozję wodorową i naprężeniową gatunku stali S460NH o granicy 
plastyczności 550 - 625 MPa. Zasadniczy element wymaganej dla mikropali kotwiących trwałych, 
pojedynczej ochrony antykorozyjnej to szczelna otulina kamienia cementowego wokół zbrojenia – z 
gwarantowaną rozwartością spękań kamienia  ≤ 0,1 mm. Szczelny kamień cementowy uzyskiwany jest 
przez odpowiednie parametry gwintu pokrywającego żerdzie. Względna powierzchnia żeber gwintu fR ≥  
0,13. Nachylenie bocznych powierzchni żeber 45o do osi żerdzi. Nominalny rozstaw żeber 13mm. 
Żerdzie spełniające powyższe wymagania można stosować bez dodatkowych powłok antykorozyjnych 
(w wersji „czarnej”). Szczelny kamień cementowy musi być uzyskany przy zastosowaniu iniektu 
końcowego sporządzonego na bazie cementu CEM I lub II, marki min. 32,5 R 

W przypadku stosowania żerdzi ze stali wysokowytrzymałych, tj. o granicy plastyczności 
powyżej 625 MPa, zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać jako DCP (double corrosion 
protection) zgodnie z wymogami PN-EN 1537. 

W przypadku stosowania żerdzi wykonanych z odmiennego gatunku stali lub z gwintem 

falistym (typu R), wymagane jest zapewnienie  na żerdziach ochrony antykorozyjnej za pomocą powłoki 

cynkowej o grubości min. 80mm (wysokotemperaturowe cynkowanie ogniowe) na pełnej długości 

zbrojenia. Jako alternatywę do powłok antykorozyjnych można zastosować „traconą grubość ścianki” 

(sacrificial loss thickness). W tym przypadku pole przekroju stosowanej żerdzi powinno być większe o 

min. 30% względem przekroju danej żerdzi, niezbędnego do uzyskania projektowanej nośności dla 

zastosowanego gatunku stali (względem tzw. przekroju referencyjnego). 

Jeśli element zbrojący będzie galwanizowany – głęboka galwanizacją na gorąco powinna 

odpowiadać normie EN ISO 1461. 

W przypadku mikropali kotwiących trwałych, niezależnie od typu ochrony antykorozyjnej 

przyjętego dla części wgłębnej zbrojenia, ostatni 3m odcinek mikropala kotwiącego należy wykonać z 

żerdzi w powłoce typu duplex, tzn. cynkowo-epoksydowej. Elementy głowicy – płyty oporowe i nakrętki 

należy zastosować w wersji ocynkowanej. 
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 Mikropale kotwiące CFG zespalane są z otaczającym gruntem za pomocą buławy iniekcyjnej 

utworzonej z zaczynu cementowego o stosunku w/c= 0,4. Zaczyn podawany jest pod ciśnieniem 5-40 

bar. Zaczyn sporządza się z cementu portlandzkiego typu CEM II 32,5 R. 

W przypadku wykonywania mikropali w gruncie nawodnionym (poniżej zwierciadła wody 

gruntowej) zaczyn cementowy do wykonania iniekcji końcowej należy sporządzić z użyciem dodatku 

UW1 lub UCS, w ilości 1%. 

 

3. SPRZĘT 
Narzędzia wiercące oraz sprzęt iniekcyjny należy dostosować do warunków gruntowych oraz 

do typu wykonywanych mikropali. Należy zastosować wiertnicę hydrauliczną, wyposażoną w głowicę 

obrotowo-udarową. Użyty zestaw iniekcyjny ma zapewnić wydatek min. 90 l/min i ciśnienie tłoczenia 

min. 4 MPa (40 bar). 

Sprzęt używany do wykonywania mikropali kotwiących musi być zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania mikropali kotwiących 

powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny, zgodny z Aprobatą Techniczną 

IBDiM. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia środków technicznych niezbędnych 
do wykonania mikropali kotwiących w opisanym w Dokumentacji ośrodku gruntowym i z 
uwzględnieniem niestateczności otworu. 

Żerdzie wraz z łącznikami, elementami dystansowymi i końcówką wiertniczą tworzą kompletny 

zestaw będący konstrukcją mikropala jednocześnie wykorzystywany do wiercenia otworu (przewód 

wiertniczy) i iniekcji (przewód iniekcyjny). Podczas wykonywania mikropali stosuje się płuczkę 

cementową – opartą na zaczynie cementowym o stosunku wodno-cementowym W/C = 0,7. Zaczyn jest 

wytłaczany do otworu wiertniczego poprzez otwory w końcówce wiertniczej. Wiercenie odbywa się bez 

rur osłonowych. Po dowierceniu zadanej długości otworu rozpoczyna się iniekcję końcową. Poprzez 

obracający się przewód wiertniczy tłoczony jest zaczyn cementowy o stosunku W/C = 0,4. Otwór jest 

iniekowany od dna do wierzchu. Cały zestaw pozostaje w otworze i pełni funkcję zbrojenia mikropala. Po 

upływie ok. 30 min. od iniekcji końcowej możliwe jest przeprowadzenie iniekcji wtórnej poprzez 

dotłoczenie wnętrzem żerdzi dodatkowej ilości iniektu. Iniekcję wtórną stosuje się w przypadku dużych 

ucieczek iniektu tzn. gdy ilość wtłaczanego iniektu końcowego przekracza 4 x objętość iniektu 

niezbędną do wypełnienia otworu. 

Koronki wiertnicze należy dobrać odpowiednio do warunków gruntowych.  
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UWAGA ! 

Z uwagi na charakter pracy mikropali kotwiących w warunkach geotechnicznych projektowanej 

inwestycji, nie dopuszcza się zastosowania zakotwień linowych i strunowych, oraz wykonywania 

odwiertów lub podwiertów wstępnych. Zakotwienia muszą być wykonywane z iniekcją ciągłą w trakcie 

wiercenia. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 

Rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami.  

6.1. Postanowienia ogólne 
Do kontroli wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

− dokumentację projektową z naniesionymi ew. zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 
robót, 

− dziennik budowy, 

− metryki mikropali. 

6.2 Program bada ń 
Badania przed rozpoczęciem robót: 

− sprawdzenie przygotowania terenu 

 

Badania w czasie robót: 

− sprawdzenie jakości materiałów, 

− sprawdzenie warunków gruntowych, 

− kontrola wykonywania mikropali. 

 

Badania odbiorcze: 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją, 

− sprawdzenie nośności mikropali iniekcyjnych. 

6.3. Opis bada ń 
Sprawdzenie jakości materiałów należy przeprowadzać na bieżąco na zgodność z 

wymaganiami określonymi w Aprobacie Technicznej IBDiM. 

Sprawdzenie podłoża gruntowego polega na porównaniu rzeczywistych warunków gruntowych 

z warunkami podanymi w projekcie. 

Kontrola wykonywania mikropala iniekcyjnego polega na bieżącym sprawdzaniu w miarę 

postępu robót: 

− długości otworu (ilości wbudowanych żerdzi), 

− ilości zatłoczonego iniektu, 

− napotkanych trudności w wierceniu, 

− ucieczek płuczki lub iniektu. 
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Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonanych robót 

z dokumentacją projektową. Położenie głowicy mikropala należy sprawdzać przez pomiary przymiarem z 

podziałką centymetrową. 

Sprawdzenie nośności mikropali kotwiących. Badaniom odbiorczym należy poddać 3 % ilości 

wszystkich wykonanych mikropali. Z uwagi na sposób pracy mikropali iniekcyjnych (nośność uzyskiwana 

z tarcia na pobocznicy buławy) badania można przeprowadzić w oparciu o normę DIN 4125, wg 

programu: 

− stopniowe obciążanie: począwszy od obciążenia wstępnego  0,2 F siła w mikropalu zwiększana jest 
stopniowo do 0,5 F; 0,75 F; 1,0 F; 1,25 F. Na każdym stopniu obciążenia dokonuje się odczytu 
wartości odkształcenia mikropala. Następnie dokonuje się stopniowego odciążenia do osiągnięcia 
wartości siły 0,2 F, wykonując odczyty odkształcenia przy każdym stopniu relaksacji. Uwaga: Przy 
obciążeniu 0,2 F, należy wyzerować urządzenie pomiarowe. Na tym poziomie obciążenia, pomiarów 
odkształcenia nie dokonuje się. 

− badanie odkształcenia pod stałym obciążeniem (pełzanie): wykonywane podczas stopniowego 
obciążania – po osiągnięciu kolejnego stopnia obciążenia dokonuje się pomiarów odkształcenia w 
przedziałach czasowych podanych poniżej: 

− dla 0,5 F: po 1, 2, 5 min, 

− dla 0,75 F: po 1, 2, 5 min, 

− dla 1,00 F: po 1, 2, 5, 10, 15 min, 

− dla 1,25 F: po 1, 2, 5, 10, 15 min. 

 

Warunkiem dopuszczenia mikropali kotwi ących do u żytkowania jest warto ść różnicy 
odkształce ń odczytanych dla obci ążenia projektowego pomi ędzy 15 i 5 minut ą, nie 
większa ni ż 0,25 mm: 

∆s = s15’-s5’ ≤ 0,25 mm 
 

6.4. Tolerancje wymiarów mikropala 
Dopuszczalne odchylenie położenia mikropala: 

− usytuowanie w planie 1,0 d (d – średnica użytej koronki wiertniczej), 

− nachylenie w stosunku do projektowanego +/- 5o. 

Dopuszczalne odchylenia wymiarów mikropala: 

− długość części wbudowanej (zagłębionej w grunt) +/- 20 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 mb mikropala kotwiącego. Jako długość mikropala przyjmuje się jego 

długość całkowitą, tzn. część zagłębioną w grunt łącznie z częścią wykorzystaną do uformowania 

głowicy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawą dokonania odbioru jest: 

− zgłoszenie przez Wykonawcę w Dzienniku Budowy zakończenia robót podlegających odbiorowi 
międzyoperacyjnemu. 

− stwierdzenie przez Inżyniera zgodności odbieranych robót z Rysunkami i zmianami 
zaaprobowanymi przez Inżyniera. 
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− uzyskanie pozytywnych wyników odpowiednich badań wykonanych zgodnie z punktem 6 niniejszej 
Specyfikacji oraz przedłożenie przez Wykonawcę atestów na zastosowane materiały. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena jednostkowa obejmuje: 

− zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, sprzętu oraz innych niezbędnych czynników 
produkcji, 

− wykonanie wszystkich czynności mających na celu wykonanie mikropala iniekcyjnego zgodnego z 
wymaganiami postawionymi w dokumentacji projektowej, 

− wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, 

− oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
DIN 4125 Zakotwienia gruntowe 
DIN 4128 Mikropale iniekcyjne 

    PN-EN 14199 Execution of special geotechnical works - Micropiles 
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M.12.00.00 ZBROJENIE 

M.12.01.00 STAL ZBROJENIOWA 

M.12.01.01 ZBROJENIE MIĘKKIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru zbrojenia 
betonu stalą niskostopową dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce 
Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa mostu w km 16+675.00 i 
rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki pieszo-
rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu dla obiektów mostowych. 

W zakres tych robót wchodzą:  

a) przygotowanie zbrojenia, 

b) montaż zbrojenia. 

Rozmieszczenie styków i zakładów dla prętów o długościach większych niż handlowe należy do 
obowiązków Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w STWiOR DM.00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR DM.00.00.00 " Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

2.2.1  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 

Do konstrukcji żelbetowych w obiektach objętych niniejszym Kontraktem stosuje się klasy i gatunki stali 
wg poniższej tabeli: 

Klasy AI AII AIII AIIIN 

Gatunek: St3S-b* 

 

PB240** 

 

PB300** 18G2-b* 34GS* RB400W 

(BSt420S) 

RB500W*** 

(BSt 500S) 

Rodzaj prętów 
okrągłych: 

gładka, gładka, gładka, żebrowana 
jednoskośnie 

żebrowana 
dwuskośnie 

żebrowana 
dwuskośnie 

żebrowana 
dwuskośnie 

Średnice [mm] 5.5 – 40 16 - 40 16 - 40 6 - 32 6 - 32 10 - 32 10 - 32 

Granica 
plastyczności [MPa] 

min240 min240 min300 min. 355 min. 410 400 min 500 

Wytrzymałość na 
rozciąganie [MPa] 

370 – 460 265 330 490 550 440 550 

Wydłużalność: [%] 24 20 16 20 16  14 14 

Próba na zginanie α = 180° 

d= 2a * 

Tab 3** Tab 3** α = 180° 

d= 3a * 

α = 90° 

d= 3a * 

Tab 5*** Tab 5*** 

*  - wg normy PN-89/H-84023/06 

**  - wg norm PN-ISO 6935-1 wraz z PN-ISO 6935-1/AK 

***  - wg norm PN-ISO 6935-2 wraz z PN-ISO 6935-2/AK 

2.2.2 Własno ści mechaniczne i technologiczne stali 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-89/H-84023/06, PN-ISO 6935-1 (/Ak) oraz PN-ISO 6935-2 (/Ak).  

2.2.3 Wady powierzchniowe 
a) Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 

b) Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 
i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem  

c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

− jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich  

− jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 
25mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 

2.2.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, środkami 
transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP 
i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.2.1 Harmonogram prac 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2.2. Wykonywanie zbrojenia 

5.2.2.1 Czysto ść powierzchni zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

5.2.2.2  Przygotowanie zbrojenia 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. w przypadku 
stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować.  

Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji 
Projektowej z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN 91/S-10042  

Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 

5.2.2.3 Monta ż zbrojenia 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. 

Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu 
prętów.  

Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
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Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie 
z rysunkami roboczymi przez spawanie. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do zgrzewania 
i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie 
uprawnienia. Nie należy spawać prętów zbrojeniowych w temperaturze niższej niż -5°C. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać w dwóch rzędach prętów skrajnych 
każde skrzyżowanie, w pozostałych rzędach co drugie w szachownicę. 

Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów 
i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie. 

Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie 
powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. Liczba 
uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności 
z Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie 
podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. 

6.2.1. Badania stali na budowie 

Nie ma konieczności badania stali zbrojeniowej spełniającej wymagania wg PN-91/S-10042. Do każdej 
dostawianej partii stali zbrojeniowej powinien być dołączony atest, w którym podane są informacje 
o klasie stali i jej podstawowych cechach 

Każdą partię zbrojenia, po sprawdzeniu atestu, należy poddać kontroli cech zewnętrznych. 

W przypadku wątpliwości Inżynier może nakazać wykonanie dodatkowych badań kontrolnych. 

W przypadku stali o nieznanych właściwościach należy wykonać badania wytrzymałości na rozciąganie 
i granicy plastyczności oraz wydłużenia, na pięciu próbkach z każdej partii. 

W przypadku przewidywanego łączenia prętów przez spawanie w niskiej temperaturze, należy zbadać 
stal na udarność, przestrzegając warunku udarności wg PN-82/S-10052 

6.2.2. Badania w czasie budowy 

Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym 
w Dokumentacji Projektowej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. 

Powinno się sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową: 

a) średnice użytych prętów, 

b) rozstawy prętów, 

c) rozstawy strzemion wzdłuż belek, 

d) odchylenia od przewidzianego projektem nachylenia względem poziomu, 

e) różnice długości prętów, położnia miejsc kończenia ich hakami, odgięć, 
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f) otuliny zewnętrzne, 

g) powiązania zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania. 

Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i taśmą, 
suwmiarką i porównanie z Dokumentacją Projektową. 

Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za partie ich 
liczbę o ciężarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich nie 
powinna być mniejsza niż 3 na partię. 

Badania należy przeprowadzać rozrywając pręty w kierunku prostopadłym do płaszczyzny siatki lub 
szkieletu na całej siatce, podpierając pręt górny w miejscach łączenia i podwieszając ciężar do pręta 
dolnego. Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub 
szkieletu płaskiego. 

Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach 
środkowych. w przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy poddać podwójną 
część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, 
wówczas partię należy odrzucić. 

6.2.3. Tolerancje wykonania 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 
1. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm. 

Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do 
podanych w Dokumentacji Projektowej nie powinna przekraczać 10mm. 

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno 
przekraczać 3 %. 

Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3mm. 

Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25mm. 

Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% 
w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie 
może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie. 

Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5cm. 

Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2cm. 

Tabela nr 1 

Parametr Zakresy tolerancji 
Dopuszczalna 

odchyłka 

Cięcie prętów 

(L - długość cięcia wg projektu) 

dla L<6.00m 

dla L>6.00m 

20mm 

30mm 

Odgięcia 

(odchylenia w stosunku do położenia określonego w 
projekcie) 

dla L<0.50m 

dla 0.50m<L<1.50m 

dla L>1.50m 

10mm 

15mm 

20mm 

Usytuowanie prętów:   

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 
wymagań projektu) 

 <5mm 
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Parametr Zakresy tolerancji 
Dopuszczalna 

odchyłka 

b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą grubością 
elementu) 

dla h<0.50m 

dla 0.50m<h <1.50m 

dla h>1.50m 

10mm 

15mm 

20mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami 
(kablami) (a - jest odległością projektowaną pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów) 

a<0.05m 

a<0.20m 

a<0.40m 

a>0.40m 

5mm 

10mm 

20mm 

30mm 

d) odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w 
każdym punkcie zbrojenia lub otworu kablowego (b - 
oznacza całkowitą grubość lub szerokość elementu) 

b<0.25m 

b<0.50m 

b<1.50m 

b>1.50m 

10mm 

15mm 

20mm 

30mm 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1kg stali zbrojeniowej określonej klasy. Do obliczania należności przyjmuje się 
teoretyczną ilość wbudowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic (bez 
zakładów) pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy kg/m. 

Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów 
o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

8.2.1. Odbiór stali na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

− znak wytwórcy, 

− średnicę nominalną, 

− gatunek stali, 

− numer wyrobu lub partii, 

− znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla 
każdej wiązki. 

Dostarczona na budowę stal, która: 

a) nie ma zaświadczenia (atestu), 
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b) oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 

c) pęka przy wykonywaniu haków, 

może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań wg 
normy PN-91/H-04310. 

8.2.2. Odbiór zamontowanego zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz 
wpisany do Dziennika Budowy, 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z Dokumentacją Projektową roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 

Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

− zgodność kształtu prętów, 

− zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 

− rozstaw strzemion, 

− prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 

− zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:  

− opracowanie Projektu organizacji i harmonogramu robót i uzyskanie akceptacji Inżyniera 

− zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 

− oczyszczenie i wyprostowanie materiału, 

− wygięcie, przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "zakład", przy użyciu drutu wiązałkowego 
oraz montaż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą 
Specyfikacją, 

− dodatkowe ilości zbrojenia i spawy dla prętów dłuższych niż długości handlowe, 

− oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie 
ich poza pas drogowy. 

Do ceny jednostkowej ujmuje się również koszty wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów do 
montażu zbrojenia wraz z ich rozbiórką oraz wszelkie elementy pomocnicze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje żelbetowe, betonowe i sprężone. Wymagania i badania 

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

PN-ISO 6935-1/AK  Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie  

 Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 

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

PN-ISO 6935-2/AK Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane 

 Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
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PN-EN ISO 15630-1 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 1. Pręty, walcówka, i drut do 
zbrojenia betonu  

PN-EN ISO 15630-2 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 2. Zgrzewane siatki do 
zbrojenia.  

PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 

PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
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M.12.02.00 CIĘGNA SPRĘŻAJĄCE 

M.12.02.01 KABLE SPR ĘŻAJĄCE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania techniczne wykonania i odbioru sprężania 
kablobetonowych konstrukcji obiektów mostowych. Do sprężania może być użyty system sprężania, 
którego materiały (kable, zakotwienia i łączniki) posiadają Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. 
Na system sprężania składają się: kable, zakotwienia, łączniki i naciąg arki dla zadania „Rozbudowa 
odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  
oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z 
infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury 
pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu sprężenie 
konstrukcji za pomocą kabli sprężających. Kable mogą być zastosowane do konstrukcji sprężonych jako 
kable sprężające umieszczone wewnątrz konstrukcji (kable wewnętrzne) lub położone na zewnątrz 
konstrukcji (kable zewnętrzne). 

W zakres robót wchodzą: 

a) wbudowanie armatury sprężającej (konstrukcje trasujące kable, zakotwienia), 

b) przygotowanie i montaż kabli, 

c) naciąg kabli, 

d) zabezpieczenie antykorozyjne kabli (iniekcja). 

1.4. Podstawowe okre ślenia 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Konstrukcja kablobetonowa  - konstrukcja betonowa zbrojona kablami sprężającymi, w których siły 
sprężające są wywołane celowo i przekazywane na beton za pomocą zakotwień i innych urządzeń 
mechanicznych. 

Lina  - cięgno sprężające składające się z drutów. 

Kabel spr ężający  - cięgno sprężające skonstruowane z drutów lub lin. 

Kabel spr ężający z lin  - wiązka równoległych lin służąca do wywołania sił sprężających tj. do sprężenia 
konstrukcji. 

Kabel monta żowy  - kabel służący do przeniesienia sił występujących w czasie montażu konstrukcji. 

Kabel docelowy  - kabel służący do przeniesienia sił występujących w konstrukcji pod obciążeniami 
eksploatacyjnymi. 
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Kabel wewn ętrzny  - kabel, którego trasa przebiega wewnątrz materiału konstrukcji (w betonie). 

Kabel zewn ętrzny  - kabel, którego trasa przebiega poza przekrojem materiału konstrukcji i nie jest 
zespolony ze sprężaną konstrukcją. 

Rura osłonowa kabla (osłona kabla ) - rura oddzielająca kabel wewnętrzny od materiału konstrukcji lub 
zabezpieczająca kabel zewnętrzny od wpływów atmosferycznych. 

Konstrukcja trasuj ąca kable  - konstrukcja stalowa lub żelbetowa połączona ze sprężaną konstrukcją, 
której celem jest zapewnienie projektowanej trasy kabli. 

Blok oporowy kabla  - konstrukcja stalowa lub żelbetowa, której celem jest przeniesienie siły naciągu 
kabla na sprężaną konstrukcję. 

Zakotwienie kabla  - mechaniczne urządzenie umieszczone na końcu kabla, opierające się o blok 
oporowy, którego celem jest przeniesienie siły znajdującej się w kablu na blok oporowy kabla. 

Zakotwienie czynne  - zakotwienie położone od strony wprowadzenia przez naciągarkę siły naciągu do 
kabla. 

Zakotwienie bierne  - zakotwienie położone po przeciwnej stronie w stosunku do zakotwienia czynnego 
i pracujące przez naciąg kabla po stronie czynnej (samozaciskające się w czasie naciągu kabla). 

Zakotwienie bierne p ętlicowe  - zakotwienie bierne składające się z wbetonowanych w blok oporowy 
pętli zakończeń drutów (lin) kabla. 

Łącznik kabla  - jest to urządzenie mechaniczne służące do połączenia dwóch odcinków kabla. 

Naciągarka - urządzenie hydrauliczne lub mechaniczne służące do naciągu kabla. 

Naciąg kabla  - wprowadzanie siły do kabla w czasie sprężania konstrukcji. 

Trwała siła spr ężająca - siła sprężająca, która powinna występować w konstrukcji w czasie 
eksploatacji. Siła ta wynika z obliczeń konstrukcji w stanie użytkowym. 

Początkowa siła spr ężająca - siła sprężająca występująca w konstrukcji bezpośrednio po naciągnięciu 
i zakotwieniu kabli. 

Monta żowa siła spr ężająca - siła występująca pod zakotwieniem kabla w czasie naciągu, 
bezpośrednio przed zakotwieniem kabla. 

Straty reologiczne siły spr ężającej  - opóźnione straty siły sprężającej występujące wskutek pełzania 
betonu, skurczu betonu i relaksacji stali sprężającej. 

Straty dora źne siły spr ężającej  - straty siły sprężającej występujące w procesie sprężania zależne od: 
sprężanej konstrukcji, przyjętego sytemu sprężania i technologii sprężania. 

Weryfikacja strat dora źnych  - badanie rzeczywistych strat doraźnych siły sprężającej i porównywanie 
ich ze stratami obliczonymi. 

Program spr ężania  - opracowanie techniczne zawierające wszystkie niezbędne informacje, na 
podstawie których można wykonać operację sprężania. 

Iniekt - mieszanina cementu, wody i domieszek wypełniająca rurę osłonową kabla, służąca do 
zabezpieczenia kabla przeciwko korozji. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 

Wykonywane roboty podlegają nadzorowi ze strony Inżyniera w zakresie stosowania właściwych 
materiałów i wyrobów, nieprzekraczania dopuszczalnych odchyłek i tolerancji oraz przestrzegania 
szczegółowych wymagań technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji. Przekazywanie wykonanych 
robót do użytku powinno być poprzedzone badaniami i odbiorem technicznym przy udziale Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

2.2.1. Wymagania podstawowe 

Stosowane materiały i wyroby powinny, ze względu na gatunek i właściwości, odpowiadać warunkom 
podanym w zamówieniu i Dokumentacjach Projektowych oraz warunkom szczegółowym. Materiały 
i wyroby podlegają badaniom, odbiorom technicznym i cechowaniu przez Zamawiającego, któremu 
przysługuje prawo obecności w zakładzie wytwarzającym w każdej fazie produkcji oraz wglądu do 
dokumentacji zakładowej dotyczącej produkcji.  

2.2.2. Liny  

Do wykonania kabli linowych należy stosować liny do konstrukcji sprężonych o parametrach 
minimalnych zestawionych w tabeli nr 1.  

Tabela nr 1 

Wytrzymałość charakterystyczna 
drutów na rozciąganie 

    

klasa wytrzymałości 2 Rvk = 1860 MPa 

Minimalne wydłużenie liny  Amin = 2 % 

Moduł sprężystości podłużnej  Ev_min = 190 GPa 

Relaksacja naprężeń dla lin z drutów o niskiej relaksacji Rnt  < 2.5 % 

 dla lin z drutów o normalnej relaksacji Rnt  < 7.5 % 

Na powierzchni drutów nie powinno być rdzy, pęknięć, łusek, rozwarstwień. Druty nie powinny mieć 
załamań lub uszkodzeń mechanicznych. Niedopuszczalne są łączenia drutów w linie. 

Liny muszą mieć atest wytwórcy, w którym musi być podana, między innymi, wartość współczynnika 
sprężystości liny - Ev. 

2.2.3. Kable 

Typ kabli powinien odpowiadać typowi przyjętemu w Dokumentacji Projektowej. 

2.2.4. Rury osłonowe i trójniki iniekcyjne 

Rury osłonowe oraz urządzenia do iniekcji powinny być zgodne z przyjętym systemem sprężania, typem 
i rodzajem kabli. 

Osłony kablowe powinny chronić kable i umożliwiać im minimalne przemieszczenia przy zachowaniu 
ciągłości ochrony iniektem. Rury osłonowe powinny być elastyczne i szczelne. Rury osłonowe powinny 
mieć atest wytwórcy. 
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Trójniki iniekcyjne do iniekcji i odpowietrzania kanałów kablowych, jeżeli Dokumentacja Projektowa 
przewiduje ich zastosowanie, powinny być dostosowane do przyjętego systemu sprężania oraz rodzaju 
i wymiarów rur osłonowych. 

2.2.5. Konstrukcje trasuj ące kable 

Konstrukcje powinny zapewniać przebieg trasy kabli zgodnie z Dokumentacją Projektową. Szczególnie 
ważne jest dotrzymanie dwóch parametrów trasy kabla: minimalnego promienia zagięcia kabla 
i minimalnego odcinka prostego kabla przed zakotwieniem. Konstrukcje trasujące dla kabli 
zewnętrznych należy dobrać wg wytycznych producenta kabli. 

2.2.6. Zakotwienia 

Zakotwienia muszą być zgodne z przyjętym systemem sprężania, typem i rodzajem kabli. 

Elementy zakotwień pod względem użytego materiału, kształtów, wymiarów oraz twardości powierzchni 
powinny odpowiadać wymaganiom przyjętego systemu sprężania. 

Zakotwienia nie mogą mieć widocznych pęknięć, a na powierzchniach klinujących również wżerów 
i nierówności przekraczających tolerancje dopuszczone dla systemu sprężania. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa i dokumentacja systemu sprężania nie przewiduje inaczej, w odniesieniu 
do powierzchni dociskających i centrujących należy przyjmować tolerancję ±0.1mm. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe na długości elementów klinujących nie powinny przekraczać ±0.5mm, zaś 
wymiarów zewnętrznych bloków +0.5 i 0mm. 

Zakotwienie kabla musi zapewnić utrzymanie projektowej siły z dokładnością do 5%. 

Wszystkie elementy zakotwień muszą posiadać atest wytwórcy. 

2.2.7. Armatura bloków oporowych 

Armatura bloku oporowego powinna być zgodna z przyjętym systemem sprężania, typem kabla i typem 
bloku oporowego. 

Armatura składa się z płyty oporowej, konstrukcji stożka przejściowego i zbrojenia w postaci spirali lub 
siatek. Wszystkie elementy armatury muszą mieć atest wytwórcy. 

2.2.8. Łączniki 

Łączniki muszą być zgodne z przyjętym systemem sprężania, typem i rodzajem kabli. 

Elementy kotwiące łączników powinny odpowiadać wymaganiom obowiązującym dla zakotwień 
i posiadać Certyfikat Producenta. 

2.2.9. Materiały do iniekcji cementowej 

2.2.9.1. Cement 

Cement portlandzki bez dodatków, użyty nie później niż po trzech tygodniach od daty produkcji. 

2.2.9.2. Woda 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Stosowanie wody z sieci 
wodociągowej dla ludności, nie wymaga badań. 

2.2.9.3. Domieszki 

Domieszek należy używać tylko takich, które poprawiając jedne cechy nie pogarszają innych 
niezbędnych cech zaczynu cementowego. 
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Domieszki powinny powodować opóźnienie wiązania zaczynu, zwiększać jego ciekłość oraz zmniejszać 
skurcz stwardniałego iniektu, a równocześnie nie osłabiać cech wytrzymałościowych, przyczepności 
i szczelności po stwardnieniu. 

Nie można stosować domieszek powodujących pęcznienie zaczynu cementowego. 

Każda domieszka powinna spełniać wymagania normy PN-90/B-06240. 

2.2.9.3. Iniekcja kabli zewn ętrznych 

Iniekcje kabli zewnętrznych należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, i wg aktualnych aprobat 
technicznych producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

3.2.1. Formowanie kabli z lin 

Jeżeli stosowane są kable z lin, do ich formowania, czyli przygotowania lin i zmontowania ich w kable, 
należy użyć następującego sprzętu: 

− bębny do rozwijania lin, 

− urządzenia do cięcia lin (wskazane szlifierki kątowe), 

− klucze zbrojarskie do formowania kabli przez wiązanie drutem wiązałkowym. 

3.2.2. Monta ż kabli w konstrukcji 

Do wprowadzenia kabli wewnętrznych do kanałów kablowych i kabli zewnętrznych do konstrukcji 
trasujących kable, w przypadku operowania kablami uprzednio uformowanymi, należy użyć wciągarek 
mechanicznych lub ręcznych. 

3.2.3. Naciąg kabli 

Do naciągu kabli należy używać naciągarek wraz z osprzętem zgodnie z przyjętym systemem sprężania 
i typem kabli. Naciągarki te powinny być wycechowane przez upoważniony ośrodek badawczy. Kontroli 
podlegają: naciągarki hydrauliczne, manometry i pompy. 

Do pomiaru ciśnienia powinno się stosować manometry o klasie dokładności co najmniej 2.5 
(wg PN-88/M-42303). Wskazania manometru odczytuje się z dokładnością do najmniejszej działki. 
Optymalny zakres pomiarowy manometru wynosi 0.2 ÷ 0.8 jego całkowitego zakresu. Manometry 
powinny dysponować rezerwą zdolności odczytu co najmniej 30% w stosunku do projektowanych 
potrzeb. Legalizacja manometrów powinna się odbywać raz na rok. 

Konstrukcja pomp powinna zapewniać ciśnienie o 30% wyższe od zakresu roboczego.  

Pompa powinna posiadać szczegółową instrukcję obsługi. 

Każdy zestaw naciągowy musi być zaopatrzony w instrukcję i świadectwo kontroli zawierające aktualne 
parametry użytkowe naciągarki (zależność siły od ciśnienia). Parametry te powinny być aktualizowane 
co 6 miesięcy. 

Przed wykonaniem wnęk pod bloki oporowe należy sprawdzić wymagane minimalne miejsce dla prasy 
naciągowej wykonawcy naciągu kabli. 
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3.2.4. Iniekcja kabli 

Do iniekcji kabli zaczynem cementowym należy używać specjalnych iniektarek. w czasie tłoczenia 
iniektu ciśnienie nie powinno przekraczać 10 atm. Sprzęt iniekcyjny należy sprawdzić na ciśnienie 
o 50% przekraczające ciśnienie przewidywane przy iniekcji. 

Zawiesinę cementowo-wodną należy przygotować w mieszarce szybkoobrotowej o liczbie obrotów 500 ÷ 
1000 na minutę. 

Iniekcje kabli zewnętrznych należy wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta kabli. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

Liny powinny być transportowane i przechowywane w stanie zakonserwowanym na bębnach 
o minimalnej średnicy 1400mm. Ze względu na zagrożenie korozyjne spowodowane przez wilgoć, 
bębnów z linami nie wolno przewozić odkrytymi środkami transportowymi. Powinny one być składowane 
w zamkniętych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach na podkładach drewnianych. Maksymalny 
okres magazynowania lin na budowie nie powinien przekraczać trzech miesięcy. w jednym kręgu 
powinien znajdować się tylko jeden odcinek liny. 

Do transportu materiałów, elementów zakotwień, innych wyrobów oraz sprzętu może być użyty dowolny 
środek transportu spełniający warunki w zakresie obciążenia, kubatury, skrajni, wymagań 
organizacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Na czas transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi 
i szkodliwymi zanieczyszczeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.2.1. Wymagania podstawowe 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 

Wykonawca opracuje technologię montażu lin nośnych kabli dla kładki dla pieszych. 

Wykonawca robót powinien dysponować wykwalifikowaną kadrą, wyposażeniem produkcyjno-
budowlanym oraz zapleczem laboratoryjnym. Prawidłowość wykonania poszczególnych elementów 
procesu technologicznego powinna być potwierdzona w czasie odbioru. Za jakość robót w zakresie 
stosowania właściwych materiałów i przestrzegania właściwych technologii odpowiedzialny jest 
bezpośredni Wykonawca. 

5.2.2. Przygotowanie lin i formowanie kabli 

Dla kabli linowych pierwszą czynnością jest rozwinięcie liny z kręgu lub z bębna. 
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Po rozwinięciu przecina się linę na odpowiedniej długości odcinki równe długości kabla, dodając na 
każde zakotwienie ok. 1,50m przy zakotwieniu czynnym oraz 0,50 m przy zakotwieniu biernym. 
W przypadku wprowadzania do kanału kablowego uformowanego kabla, należy z pojedynczych lin 
uformować kabel przez powiązanie wiązki lin drutem wiązałkowym. 

5.2.3. Wbudowanie armatury bloków oporowych, konstr ukcji trasuj ących kable, rur 
osłonowych i trójników 

Armatura bloków oporowych, konstrukcje trasujące kable i rury osłonowe powinny być tak wbudowane, 
żeby zapewnić trasy kabli zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Rury osłonowe kabli należy tak unieruchomić w formie, żeby nie mogły zmieniać swego położenia 
w czasie betonowania. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na szczelność kanałów kablowych. 

Płaszczyzny zakotwień kabli powinny być prostopadłe do osi kabli. 

Montaż trójników iniekcyjnych w ciągu rur osłonowych wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na 
uszczelnienie połączenia rury z trójnikiem. 

5.2.4. Monta ż kabli w konstrukcji 

Kabel w konstrukcji powinien być zmontowany tak, aby trasa kabla była zgodna z Dokumentacją 
Projektową 

5.2.5. Naciąg kabli (spr ężanie konstrukcji) 

Sprężanie konstrukcji kablobetonowej polega na naciągu kabli sprężających. Przy pracach związanych 
ze sprężaniem należy przestrzegać postanowień normy BN-76/8935-02. 

Jeżeli Dokumentacje Projektowe nie przewidują inaczej, to zgodnie z PN-91/S-10042 sprężanie można 
rozpocząć po uzyskaniu przez beton wytrzymałości gwarantowanej wynoszącej 80% projektowanej 
wytrzymałości gwarantowanej na ściskanie. Przed rozpoczęciem sprężania należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania wszystkich etapów realizacji konstrukcji poprzedzających sprężanie. 

Przed przystąpieniem do sprężania wykonawca musi opracować program sprężania, który podlega 
akceptacji Inżyniera. Program sprężania powinien zawierać następujące informacje:  

− krótki opis sprężanej konstrukcji, 

− podział operacji sprężania na etapy sprężania, 

− warunki, jakim powinna odpowiadać konstrukcja, żeby można było realizować poszczególne etapy 
sprężania, 

− sposób prowadzenia naciągu kabli sprężających, 

− kolejność naciągu kabli sprężających, 

− charakterystykę zakotwień kabli, 

− charakterystykę naciągarek, 

− wartość początkowej siły sprężającej, wartość siły trwałej i strat reologicznych, 

− straty doraźne siły sprężającej, 

− montażowe siły naciągu kabli, 

− wydłużenia kabli, 

− sposób weryfikacji programu sprężania, 

− dokumentację sprężania. 

Należy przyjmować taką kolejność naciągu kabli, aby siła sprężająca była wprowadzana do konstrukcji 
możliwie symetrycznie w stosunku do osi przekroju poprzecznego. 
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W programie sprężania należy uwzględnić straty doraźne pochodzące od: sprężystego odkształcenia 
betonu, tarcia kabli w osłonach i na załamaniach tras, poślizgu kabli w urządzeniach kotwiących. Przy 
określaniu strat doraźnych za podstawę należy przyjmować określaną w Dokumentacjach Projektowych 
siłę sprężającą początkową, w której zawarte są straty doraźne. 

Wydłużenia kabli należy obliczać przy założeniu wartości współczynników sprężystości kabli 
wyznaczonych doświadczalnie, z uwzględnieniem projektowanych sił na poszczególnych odcinkach tras 
kabli. Należy również uwzględnić poślizgi w zakotwieniach biernych i w łącznikach, przy naciągu 
jednostronnym. 

Program sprężania powinien zostać zweryfikowany doświadczalnie w czasie naciągu pierwszych kabli 
o podobnych parametrach. Naciąg kabli powinien być prowadzony zgodnie ze zweryfikowanym 
programem sprężania. 

Do naciągu kabli używa się naciągarek odpowiednich dla przyjętego systemu sprężenia. 

W zależności od długości i kształtu trasy kabla naciąg kabla może być jedno- lub dwustronny. Przy 
naciągu dwustronnym używa się dwóch naciągarek równocześnie. 

Po naciągnięciu kabla do założonej siły montażowej następuje utrwalenie siły w kablu przez 
zamocowanie końców kabla w zakotwieniach. 

Naciąg kabli jest operacją niebezpieczną. w czasie naciągu kabli powinny być przestrzegane szczególne 
warunki bezpieczeństwa. Obsługa i eksploatacja naciągarek powinna się odbywać zgodnie z instrukcją 
obsługi. Stanowisko sprężania powinno być osłonięte dla ochrony pracujących przed ewentualną 
awarią. w przypadku stwierdzenia wycieków oleju z naciągarek hydraulicznych należy najpierw zwolnić 
ciśnienie i dopiero wtedy usuwać awarię. 

Prawidłowość wykonania sprężania należy oceniać na podstawie wpisów w Dzienniku Sprężania. 

5.2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Kable sprężające zabezpiecza się przed korozją przez zastosowanie iniekcji. Od jakości zaczynu 
iniekcyjnego i szczelności wypełnienia kanałów kablowych zależy trwałość konstrukcji kablobetonowej. 
Przed przystąpieniem do iniekcji należy opracować recepturę zaczynu iniekcyjnego spełniającego 
następujące wymagania: 

− wytrzymałość na ściskanie R7 = min. 20MPa, R28 = min. 30MPa 

− pełna mrozoodporność po dwóch dniach 

− sedymentacja nie przekraczająca 2% objętości 

− konsystencja zapewniająca całkowite wypełnienie kanału na całej jego długości i przekroju 

Należy utrzymać stosunek w/c na możliwie niskim poziomie, nie wyższym niż 0.40. 

Proces iniekcji powinien prowadzić doświadczony wykonawca, a zespół wykonujący iniekcję powinien 
być przeszkolony i posiadać świadectwo upoważniające do wykonywania tego rodzaju prac. 

Zawiesinę cementowo-wodną należy przygotować w mieszarce szybkoobrotowej. Czas mieszania 
powinien wynosić 5-8 minut. Wytworzony zaczyn należy przelać przez sito o oczkach 2 mm i poddać 
ciągłemu powolnemu mieszaniu aż do czasu wtłoczenia. Tłoczenie zawiesiny powinno się odbywać pod 
ciśnieniem 4-10 atm. Wypełnianie kanałów należy rozpocząć od najniższego poziomu. Każdy kanał 
powinien być wypełniany bez przerw aż do końca. Wtłaczanie zaczynu należy dokonywać przez rurki 
iniekcyjne. Tłoczenie powinno się odbywać powoli, równomiernie, bez przerw i nagłych zmian ciśnienia. 

W przypadku awaryjnym, przy częściowo wypełnionym kanale, gdy nie można usunąć usterki przez 15 
minut, należy kanał przedmuchać powietrzem i przepłukać wodą, a po naprawieniu sprzętu 
przeprowadzić tłoczenie zaczynu od nowa. 

Dokumentacja iniekcji w postaci dziennika tłoczenia, stanowiąca nieodłączną część dokumentacji 
wykonawczej budowy, powinna zgodnie z normą PN-78/S-10041 zawierać następujące informacje: 
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− recepturę zaczynu, 

− warunki stosowania (temperatura, wilgotność powietrza), 

− dane o pogodzie w każdym dniu i dla każdego kabla, 

− dane techniczne kabli (wymiary, opis trasy), 

− orzeczenie o stanie kanału i jego przygotowaniu do tłoczenia, 

− informacje o wyprzedzających badaniach zaczynu i decyzję o rozpoczęciu tłoczenia, 

− dane o przebiegu tłoczenia, 

− inne uwagi. 

Wtłaczanie zaczynu można uznać za zakończone, jeżeli z przeciwległego końca kanału lub rurki 
iniekcyjnej z najwyżej położonej rurki odpowietrzającej wypływa czysty zaczyn o jednolitej konsystencji, 
a wtłoczona objętość zaczynu jest nie mniejsza od teoretycznej objętości wolnych przestrzeni w kanale. 

Jeżeli Dokumentacje Projektowe nie przewidują inaczej, iniekcję kabli należy wykonać bezpośrednio po 
wykonaniu naciągu celem niedopuszczenia do ich skorodowania. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

6.2.1. Wymagania podstawowe 

Badania techniczne mają za zadanie sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych elementów 
systemu sprężania, jakości użytych materiałów oraz prawidłowości wykonania zabiegu sprężania 
i iniekcji, oraz zgodność z odpowiednimi normami. 

Badania powinny dotyczyć: 

− materiałów i wyrobów, 

− naciągarek, 

− naciągu kabli, 

− iniekcji kabli. 

Badania materiałów i wyrobów przeprowadzone w zakładzie wytwarzającym w zasadzie decydują 
o odbiorze, jednakże zamawiający ma prawo zlecić przeprowadzenie badań w uprawnionym zakładzie 
badawczym. 

Stwierdzenie w czasie odbioru technicznego zgodności z wymaganiami wykonanych i przyjętych robót 
nie zmniejsza odpowiedzialności wykonawcy za stwierdzone w późniejszym okresie wady 
i niedokładności, nawet jeżeli nie zostały one w czasie odbioru ujawnione i komisja odbioru 
technicznego nie wyraziła w protokołach zgody na ich przyjęcie. 

Cechy odbiorcze i znaki pomiarowe powinny być utrzymane przez wykonawcę w stanie nienaruszonym 
i umożliwiającym w każdej fazie wykonawstwa kontrolę wykonywanych robót. 

W przypadku konieczności przeniesienia cech odbiorczych lub znaków pomiarowych albo zastąpienia 
ich nowymi, należy to protokolarnie udokumentować. 

Wyniki badań powinny być zawarte w odpowiedniej dokumentacji w formie sprawozdań z badań, 
protokołów lub wpisów do Dziennika Budowy. 
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6.2.2. Badanie materiałów i wyrobów 

6.2.2.1. Cięgna spr ężające 

Zakres badań powinien obejmować : 

− sprawdzenie zgodności z wymaganiami normy PN-71/M-80236 lub Aprobatą Techniczną wydaną 
przez IBDiM, 

− oględziny zewnętrzne i sprawdzenie wymiarów kabli (wygląd zewnętrzny, średnica drutów i lin, 
układ oraz łączenie drutów) - zgodnie z PN-71/M-80236. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymienionymi dokumentami lub braku w teście danych 
dotyczących współczynnika sprężystości liny należy, zgodnie z PN-71/M-80236, wykonać: 

− badanie własności mechanicznych liny (współczynnik sprężystości, rzeczywista siła zrywająca linę), 

− badania drutów z liny (średnica, własności mechaniczne). 

Do pomiaru wielkości geometrycznych należy stosować uniwersalne przyrządy pomiarowe: suwmiarki 
o dokładności pomiaru 0.1 mm i mikrometry o dokładności pomiaru 0.01mm 

Badania wytrzymałościowe kabli, lin i drutów należy przeprowadzić w maszynie wytrzymałościowej 
posiadającej aktualne świadectwo legalizacji. 

Temperatura otoczenia w czasie badań nie powinna być niższa niż +10°C. 

6.2.2.2. Zakotwienia, ł ączniki i armatura bloków oporowych 

Zakres badań powinien obejmować : 

− oględziny zewnętrzne - sprawdzenie nieuzbrojonym okiem, czy na powierzchni poszczególnych 
elementów nie ma rys, pęknięć itp, 

− sprawdzenie wymiarów i kształtu (pomiary za pomocą stalowych miarek, szablonów, kątowników, 
liniału) z określeniem, czy mieszczą się w granicach tolerancji dopuszczonych w dokumentacji 
systemu sprężania, 

− sprawdzenie materiału (zgodność z wymaganiami w oparciu o atesty), 

− sprawdzenie wzajemnego dostosowania poszczególnych elementów zakotwienia, 

− sprawdzenie poprawności montażu. 

Do pomiaru wielkości geometrycznych należy stosować uniwersalne przyrządy pomiarowe: suwmiarki 
o dokładności pomiaru 0.1mm i mikrometry o dokładności pomiaru 0.01mm 

6.2.2.3. Rury osłonowe 

Zbadać należy 3 wycięte próbki rury z każdej dostawy. Długość próbki powinna wynosić 1100 mm 
w ramach badań należy sprawdzić zgodnie z wymaganiami normowymi: 

− średnicę rury w świetle, 

− szczelność, 

− sztywność na zginanie, 

− sztywność na wyginanie na szablonach 

− wytrzymałość na docisk poprzeczny 

− wytrzymałość na rozciąganie 

6.2.2.4. Materiały do iniektu 

Materiały do iniekcji: cement, woda i domieszki należy badać zgodnie z normą PN-EN 447. 
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6.2.3. Badanie naci ągarek 

Stosowane naciągarki powinny być sprawne, sprawdzone na szczelność i wytrzymałość oraz mieć 
aktualne wyniki badań i cechowania (tablice zależności siły od ciśnienia). 

Sprawdzenie działania oraz kontrola szczelności i wytrzymałości polega na pięciokrotnym przeciążeniu 
całego zestawu naciągowego o 30% ponad zakres roboczy przewidywany do zastosowania. Czas 
jednego przeciążenia powinien trwać nie krócej niż jedną minutę. w czasie badania ciśnienie w pompie 
nie powinno się obniżać; nie może wystąpić wyciek oleju. 

Rezultatem kontroli jest ustalenie zależności wskazań siłomierza kontrolnego i manometru naciągarki. 
Są to wyniki cechowania czyli parametry użytkowe naciągarki w postaci określenia zależności siły 
naciągowej naciągarki od ciśnienia oleju w pompie. 

6.2.4. Badania w czasie naci ągu kabli i po spr ężeniu 

Naciąg pierwszego kabla z każdej grupy (za grupę kabli należy uważać kable tego samego typu i 
o takim samym przebiegu trasy) musi być połączony z badaniem czyli weryfikacją strat doraźnych 
sprężania. Weryfikowane są straty od: 

− tarcia kabli w kanałach i na załamaniach tras, 

− sprężystego odkształcenia konstrukcji, 

− poślizgu kabli w urządzeniach kotwiących. 

W czasie badania strat należy określić współczynnik sprężystości kabla. 

Na podstawie tych badań należy zweryfikować program sprężania i według zweryfikowanego programu 
prowadzić naciąg dalszych kabli danej grupy. w czasie sprężania należy prowadzić dokumentację 
sprężania zgodnie z programem sprężania. 

Wyniki badań i dokumentację sprężania należy na bieżąco analizować i, gdy jest to niezbędne, 
wprowadzać odpowiednie korekty. 

W czasie sprężania należy obserwować sprężaną konstrukcję, konstrukcje trasujące kable, a 
szczególnie bloki oporowe i zakotwienia. 

Kontrolę wprowadzenia prawidłowej siły naciągu do kabla uzyskuje się przez: 

− pomiar siły wywołanej przez naciągarkę, 

− pomiar całkowitego wydłużenia kabla. 

Po wykonaniu sprężania, na podstawie przeprowadzonych badań oraz pomiarów zawartych 
w Dzienniku Sprężania należy zweryfikować i ocenić wynik sprężania. Konstrukcję można uznać za 
prawidłowo sprężoną, jeżeli siły sprężające wprowadzone do konstrukcji różnią się od projektowanych 
nie więcej niż o 5%. w przypadku sił sprężających mniejszych od 95% sił projektowych należy wykonać 
obliczenie skutków niedoprężenia konstrukcji. Jeżeli nie zagraża ono funkcji obiektu lub 
bezpieczeństwu, można obiekt dopuścić do eksploatacji. Jeśli zagraża, to należy doprężyć konstrukcję 
przez naciąg dodatkowych kabli. 

W przypadku przekroczenia sił sprężających o więcej niż 5% należy również przeprowadzić obliczenia 
i stosownie do ich wyników podjąć decyzję odnośnie do ewentualnych zabiegów regulujących jego 
skutki. 

Zmierzone wydłużenia kabli nie powinny się różnić od obliczonych o więcej niż 10%. 

Jeżeli w sprężanej konstrukcji zostały zastosowane elementy nowe, wymagające sprawdzenia, lub 
w trakcie sprężania stwierdzone zostaną nieprawidłowości w zachowaniu się konstrukcji, to wówczas, po 
akceptacji przez Inżyniera, należy przeprowadzić specjalne badania. Badania te, prowadzone według 
specjalnie opracowanego programu badań, powinny w szczególności przewidzieć pomiary odkształceń, 
uszkodzeń (rys) i deformacji konstrukcji. 
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6.2.5. Badanie iniektu cementowego 

Badania kontrolne zawiesiny cementowo-wodnej należy przeprowadzać w okresie wykonywania iniekcji 
kabli, ograniczając te badania do: 

− badania wytrzymałości na ściskanie, 

− badania sedymentacji, 

− pomiaru konsystencji metodą rozpływu. 

6.2.5.1. Badania wytrzymało ści na ściskanie 

Badania wytrzymałości na ściskanie i obliczenie wyników wykonuje się według normy PN-88/B-04300 
"Cement. Metody badań. Oznaczania cech fizycznych".  

Formy do wykonania beleczek w ilości 12 sztuk należy uszczelnić a następnie wypełnić zawiesiną 
zaczynu cementowego, zagęszczając przez uderzenie formą o podstawę stołu laboratoryjnego i po 
wyrównaniu przez wygładzenie, przykryć folią polietylenową. Po upływie jednej doby próbki podlegają 
rozformowaniu, z których 6 sztuk umieszcza się w wodzie o temperaturze +18°C aż do terminu badania 
po 7 i 28 dniach dojrzewania. Wodę należy zmieniać co 7 dni. Pozostałe 6 próbek osłoniętych folią 
polietylenową należy przechowywać w warunkach wbudowania iniektu do czasu badania tj. po 7 i 28 
dniach. 

6.2.5.2. Badanie sedymentacji 

Zawiesinę zaczynu cementowego wlewa się do 3-ch cylindrów o objętości pomiarowej 250 cm3 
i szczelnie zakorkowuje. Odczyty objętości zawiesiny wykonuje się na podziałce po 1, 2 i 24 godz. od 
wymieszania i wypełnienia cylindrów. Wielkość sedymentacji oblicza się w procentach oddzielnie dla 
każdego terminu ze wzoru : 
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gdzie: VP = objętość początkowa, 

 VK = pomierzona objętość po 1, 2 i 24 godzinach. 

6.2.5.3. Pomiar konsystencji metod ą rozpływu 

Oznaczenie konsystencji wykonuje się w wiskozymetrze Sontharda. Wiskozymetr składa się z cylindra 
o średnicy 50mm i wysokości 100mm oraz płyty stalowej lub szklanej o średnicy zewnętrznej ok. 
220mm. Do cylindra ustawionego centrycznie na płycie wlewa się zaczyn i po wyrównaniu z górną 
krawędzią podnosi się cylinder pionowo ku górze. Pomierzona w centymetrach średnica rozlanego 
zaczynu jest miarą konsystencji, która powinna wynosić nie mniej niż 10cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru są:  

− 1m (metr) wbudowanego kabla danego typu. 

Typ kabla i typy zakotwień i łączników określono w Przedmiarze Robót Do długości kabla nie wlicza się 
odcinków wymaganych ze względu na wykonanie zabiegu sprężenia (zamocowania cięgien 
w zakotwieniach i prasach naciągowych). 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

8.2.1 Odbiory cz ęściowe. 

Odbiorom częściowym podlegają : 

− dostarczona armatura sprężająca - pod kątem zgodności z zastosowanym systemem sprężania 
i typami kabli (elementy bloków oporowych, zakotwienia, łączniki), 

− sprawdzenie typu zamontowanych cięgien, 

− zgodność tras w poszczególnych przekrojach konstrukcji, 

− rozstaw podparć i zwis cięgien, 

− szczelność kanałów kablowych i ich stabilizacja, 

− prostopadłość i pewność zamocowania elementów kotwiących w stosunku do osi cięgien, 

− rozmieszczenie rurek iniekcyjnych i odpowietrzających. 

8.2.1 Odbiór ko ńcowy. 

Odbiór końcowy całości robót winien być potwierdzony spisaniem protokołu odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:  

− zakup, transport i montaż wszystkich potrzebnych materiałów i wyrobów (bloki kotwiące, 
zakotwienia, osłonki kablowe, podpórki osłonek, elementy mocujące kable sprężające do konstrukcji 
pomostu, elementy odpowietrzające i odwadniające kanały kablowe)  

− ułożenie kabli,  

− montaż elementów odpowietrzających i odwadniających kanały kablowe,  

− sprężenie,  

− zabezpieczenie antykorozyjne łącznie z wykonaniem iniekcji kanałów kablowych,  

− badania związane z wykonywanymi pracami.  

− koszt opracowania programu sprężania,  

− wykonanie ewentualnych rusztowań umożliwiających dostęp do urządzeń kotwiących, 

− uprzątnięcie placu budowy i likwidację skutków montażu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

PN-EN 445:1998 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Metody badań. 

PN-EN 446:1998 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Metody iniekcji. 
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PN-EN 447:1998 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Wymagania dotyczące zaczynu zwykłego. 

PN-72/B-06270 Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje kablobetonowe. Wymagania przy odbiorze. 

PN-88/M-42303 Ciśnieniomierze wskazówkowe zwykłe z elementami sprężystymi. 

PN-71/M-80014 Druty stalowe gładkie do konstrukcji sprężonych. 

PN-71/M-80236 Liny do konstrukcji sprężonych 

PN-78/S-10041 Konstrukcje mostowe z betonu sprężonego. Wymagania i badania. 

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

BN-76/8935-02 Konstrukcje betonowych mostów sprężonych. Wymagania dotyczące naciągu cięgien. 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 

PN-EN 523:2004 Osłony kabli sprężających z taśm stalowych. Terminologia, wymagania, sterowanie jakością 

PN-EN 524-1:1999 Osłony kabli sprężających z taśm stalowych. Metody badań. Oznaczanie kształtu 
i wymiarów 

PN-EN 524-2:1999 Osłony kabli sprężających z taśm stalowych. Metody badań. Oznaczanie zachowania 
podczas zginania 

PN-EN 524-3:1999 Osłony kabli sprężających z taśm stalowych. Metody badań. Badania na przeginanie 

PN-EN 524-4:1999 Osłony kabli sprężających z taśm stalowych. Metody badań. Oznaczanie odporności na 
obciążenie boczne 

PN-EN 524-5:1999 Osłony kabli sprężających z taśm stalowych. Metody badań. Oznaczanie odporności na 
rozciąganie 

PN-EN 524-6:1999 Osłony kabli sprężających z taśm stalowych. Metody badań. Oznaczanie szczelności 
(Oznaczanie strat wody) 
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M.13.00.00 BETON 
 

M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Betonu 
Projektowanego oraz robót betonowych związanych z budową obiektów mostowych dla zadania 
„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 
17+101.00  oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów 
wraz z infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu „Budowa 
infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I”. 

Oznaczenie klas betonu użyte w dokumentacji projektowej zgodne jest z normą projektową dla obiektów 
mostowych PN-91/S-10042. Jako odpowiadające należy przyjmować klasy betonu zgodnie z normą PN-
EN 206-1 wg poniższej tabeli. 

Tabela nr 1 Oznaczenie klas betonu wg poszczególnych norm 

BETON wg PN-91/S-10042 (RGb) 

B10 B15 B20 B25 B30 B37 B45 B50 B55 B60 - 

BETON wg PN-EN 206-1 (Fck.cube) 

C8/10 C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 C55/67 

Klasy wytrzymałości betonu na ściskanie dla poszczególnych elementów podano w Dokumentacji 
Projektowej. 

Przygotowanie Specyfikacji dla Betonu Recepturowego wg PN-EN 206-1 należy do obowiązków 
Wykonawcy. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonów na potrzeby budowy obiektów mostowych. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie Robót 
związanych z: 

− wykonaniem mieszanki betonowej, 

− transportem mieszanki na budowę, 

− wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań, 

− układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

− pielęgnacją betonu. 
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Niniejsza Specyfikacja zawiera wspólne wymagania dotyczące wszystkich konstrukcji z betonu. Inne 
Specyfikacje odnoszące się do konstrukcji betonowych zawierają szczegółowe wymagania dotyczące 
specyfiki opisanych tam robót i należy jeż rozpatrywać łącznie z niniejszą Specyfikacją. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera. 

Wymagane jest aby beton był wykonywany zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

Materiały stosowane do produkcji betonu winny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 206-
1:2003 oraz PN-S-10040: 1999. 

Do elementów, których grubość zastępcza jest nie mniejsza niż 60cm, należy stosować cementy LH 
o niskim cieple hydratacji, nie przekraczającym wartości 270 J/g.  

2.2.1. Klasy ekspozycji 

Wymagane klasy ekspozycji elementów betonowych w zależności od warunków pracy należy 
przyjmować zgodnie z poniższą tabelą, chyba, że w Dokumentacji Projektowej podano inne wymagania.  

Element Warunki ekspozycji Klasy ekspozycji 

pale przy braku agresywności chemicznej XA XC2 

przy agresywności chemicznej XA1, (XA2) XC2, XA1 (XA2) 

ławy 
fundamentowe, 

oczepy pali 

przy braku agresywności chemicznej XA XC2 

przy agresywności chemicznej XA1, (XA2) XC2, XA1 (XA2) 

słupy filarów, 

korpusy 
przyczółków 

wiadukty nad drogami klasy A, S, GP, G  

(elementy narażone na działanie aerozolu z chlorkami, tzn. 
zlokalizowane w sąsiedztwie jezdni, najdalej na 
przeciwskarpie rowu, przyczółki przewidziane w skarpie 
nasypu uważa się za niezagrożone działaniem aerozoli z 
chlorkami) 

XC4, XD3, XF4 

pozostałe obiekty mostowe 
(elementy nie narażone na działanie aerozolu z chlorkami) 

XC4, XD1, XF1 

ustrój nośny wiadukty nad drogami klasy A, S, GP, G 
(elementy narażone na działanie aerozolu z chlorkami) 

XC4, XD3, XF4 

pozostałe obiekty mostowe 
(elementy nie narażone na działanie aerozolu z chlorkami) 

XC4, XD1 

kapy chodnikowe, kapy chodnikowe i gzymsy wykonywane z ”ciężkim” 
zabezpieczeniem (żywice na chodnikach, wyprawy na 

XC3, XF2 
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gzymsy gzymsach) 

nawierzchnie 
mostowe 

wszystkie XC4, XD3, XF4, 
XM1 

bariery betonowe wszystkie XC4, XD3, XF4 

płyty przejściowe wszystkie XC2 

- 
konstrukcje narażone na oddziaływanie wód 
agresywnych (np. wody morskiej) 

XS3, XF4, XC4, 
XA1 

2.2.2. Pozostałe wymagane parametry  

Poniższa tabela zawiera właściwości, które powinien spełniać beton: 

Parametr Wymagania Zgodnie z: 

maksymalny nominalny górny 
wymiar ziaren kruszywa 

16mm   beton ≥ C25/30 
PN-S-10040 

31.5mm  beton < C25/30 

klasa zawartości chlorków:   

- w konstrukcjach żelbetowych nie większy niż Cl 0,40 Patrz 10.1 

- w konstrukcjach sprężonych nie większy niż Cl 0,20  

nasiąkliwość do 5% PN-S-10040 

wodoszczelność Odpowiadająca przynajmniej 
stopniowi W8 większa od 0.8 
MPa (wg PN-88/B-06250) 

PN-EN 12390-8 

Zawartość powietrza mieszanka badana nie mniej niż 
2,5% V/V powyżej zawartości w 
mieszance kontrolnej. Całkowita 
zawartość powietrza 4,0% 
÷6,0% V/V (przy zastosowaniu 
domieszek napowietrzających 
zgodnie z PN-EN 934-2) 

PN-EN 206-1,PN-EN 12350-7 

Mrozodporność 

ubytek masy nie większy od 5% 

spadek wytrzymałości nie 
większy od 20% 

po 150 cyklach zamrażania i 
odmrażania (stopień 
mrozoodporności F 150) 

PN-S-10040 

Beton klasy niższej niż C20/25 powinien spełniać wymagania tylko w zakresie wytrzymałości na 
ściskanie. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Instalacje do 
wytwarzania betonu powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym 
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć zapewnioną szczelność 
z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej 
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raz na 2 miesiące i rektyfikowane przynajmniej raz na rok. Urządzenia dozujące wodę powinny być 
sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi 
zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników mieszanych bez wyrzucania na zewnątrz. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki 
taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10m, wibratory wgłębne 
o częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

4.2.1. Transport cementu 

Transport cementu w workach, krytymi środkami transportowymi. Dla cementu luzem należy stosować 
cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie 
zbiorników i urządzenie do wyładowywania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i 
wsypów i wysypów. 

4.2.2. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 

− naruszenia jednorodności masy, 

− zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju 
konstrukcji. 

4.2.3. Transport, podawanie i układanie mieszanki b etonowej 

4.2.3.1 Środki do transportu betonu  

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość 
"gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu 

4.2.3.2 Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

− 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

− 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi dopuszcza się przy zachowaniu następujących 
warunków: 

a) masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej (6cm wg stożka opadowego), 

b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 



Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 87    
Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa 
mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki pieszo-

rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I. 

Kładka pieszo rowerowa w m. Krasiejów  |ProtechniCon 

c) kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° przy 
transporcie w dół, 

d) przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do 
zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarnięty materiał 
powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej, 

e) odległość transportu nie przekracza 10m. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.2.1. Wymagania podstawowe 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

5.2.2. Roboty betonowe 

5.2.2.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez 
Inżyniera dokumentacji technologicznej 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-S-10040, PN-EN 206-1. 

5.2.2.2. Układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni na którą spada. 
w przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m) 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać postanowień Specyfikacji 
i dokumentacji technologicznej, a w szczególności: 

− mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też 
za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi 

− do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne 

a) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:  

− wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej;  

− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora;  

− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym;  

− kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,70m; 

b) Przerwy w betonowaniu 
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Jeżeli w Dokumentacji Projektowej nie określono przerw w betonowaniu, należy je sytuować 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem. 

W przypadku przerwy w betonowaniu trwającej ponad 2 godziny wznowienie może nastąpić po 
przygotowaniu szorstkiej powierzchni stykowej na betonie starym oraz po oczyszczeniu i nawilżeniu tej 
powierzchni. 

c) Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.2.2.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu miesz anki betonowej i wi ązaniu betonu 

a) Temperatura otoczenia  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed 
pierwszym zamarznięciem  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +10°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

b) Zabezpieczenie podczas opadów  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia  

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa  

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

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 

5.2.2.4. Pielęgnacja betonu 

a) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę)  

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.  



Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 89    
Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa 
mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki pieszo-

rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I. 

Kładka pieszo rowerowa w m. Krasiejów  |ProtechniCon 

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

b) Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

5.2.2.5. Obróbka cieplna i piel ęgnacja betonu w produkcji prefabrykatów 

Gdy temperatura otoczenia jest mniejsza niż +10°C należy przestrzegać następujących rygorów w 
prowadzeniu obróbki cieplnej: 

− bezpośrednio po zakończeniu formowania przykryć powierzchnie elementów izolacją 
paroszczelną (np. folią polietylenową), którą pozostawia się na cały czas obróbki cieplnej, 

− wstępne dojrzewanie w temperaturze otoczenia - min. 3 godz., 

− podnoszenie temperatury betonu z szybkością max. 15°C/godz., 

− max temperatura betonu podczas obróbki cieplnej nie większa od 80°C, 

− studzenie w formie z przykryciem paroszczelnym do uzyskania różnicy temperatur między 
powierzchnią betonu a otoczeniem nie większej niż 40°C. 

Przykładowo, gdy max. temp. obróbki cieplnej wynosi 80°C a temp. otoczenia wynosi około 10°C, 
wówczas czas trwania kolejnych faz będzie następujący: 

− wstępne dojrzewanie min. 3 godz., 

− podnoszenie temperatury około 5 godz., 

− utrzymanie temperatury 80°C 4 godz., 

− studzenie 2 godz. 

5.2.2.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni widocznych betonów obowiązują następujące wymagania:  

− Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, jednakowego koloru, bez 
zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię  

− Pęknięcia są niedopuszczalne  

− Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu minimum 1cm.  

− Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany 

− Kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas 
betonowania płyty zgodnie z Dokumentacją Projektową. Powierzchnię płyty powinno się 
wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni 
zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0cm.  

− Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3mm lub 
wgłębienia do 5mm. 

5.2.3 Deskowania 
Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte 
w dokumentacji projektowej lub wg własnego opracowania, spełniające warunki normy PN-99/S-10040.  

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane 
parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem 
szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. 
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5.2.4. Rusztowania  
Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosącego należy wykonać według projektu 
technologicznego, który dostarczy Wykonawca, opartego na obliczeniach statyczno-
wytrzymałościowych. Rusztowania powinny spełniać wymagania podane w PN-99/S-10040. 
Rusztowania muszą uwzględniać podniesienie wykonawcze ustroju niosącego (podane w dokumentacji 
projektowej) oraz wpływ osiadania samych podpór tymczasowych przyjętych przez Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

6.2.1. Kontrola jako ści mieszanki betonowej i betonu 

6.2.1.1. Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w normie EN 206-1:2000. Badania winny obejmować sprawdzenie co najmniej: 

− właściwości cementu i kruszywa, 

− konsystencji mieszanki betonowej, 

− zawartości powietrza w mieszance betonowej, 

− wytrzymałości betonu na ściskanie, 

− nasiąkliwości betonu, 

− przepuszczalności wody przez beton. 

− odporność betonu na działanie mrozu. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania przez Wykonawcę planu kontroli jakości betonu, 
zawierającego m.in. podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 206-1:2003. Badania winny obejmować sprawdzenie co 

najmniej: 

− konsystencji mieszanki betonowej - przy każdym ładunku betonu, (ilość mieszanki betonowej 
transportowana pojazdem, obejmująca zarób lub więcej zarobów) 

− zawartości powietrza w mieszance betonowej – raz dziennie dla betonu o jednakowej 
recepturze, od jednego producenta, w przypadku betonowania elementów powyżej 10 m3, 

− wytrzymałości betonu na ściskanie - oznaczana po 28 dniach,  w ilości nie mniejszej niż: 

� 3 próbki na pierwsze 50 m3 betonu o jednakowej recepturze, od jednego producenta,  

� po pierwszych 50 m3 betonu o jednakowej recepturze, od jednego producenta: 1 próbka 
na 150 m3 betonu lub 1 próbka na dzień, 

− nasiąkliwości betonu – co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 

raz na 5000 m3 dla betonu o jednakowej recepturze, oznaczana po 28 dniach, 

− przepuszczalności wody przez beton – co najmniej raz w okresie wykonywania obiektu i nie 

rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 dla betonu o jednakowej recepturze. 
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− odporność betonu na działanie mrozu - co najmniej raz w okresie wykonywania obiektu i nie 
rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 dla betonu o jednakowej recepturze. 

6.2.1.2. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206-1:2003 i dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów  

Próbki mieszanki betonowej należy losowo wybierać i pobierać zgodnie z PN-EN 12350-1. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, Wykonawca zobowiązany jest 
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualnymi normami, niniejszą Specyfikacją 
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1m3 (metr sześcienny) wbudowanego betonu klasy określonej w Dokumentacji 
Projektowej. Ilość betonu określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiorom podlegają: 

− materiały użyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa itp.), 

− dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa, 

− beton wykonanych elementów konstrukcji 

− wykonanie deskowań i rusztowań. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty określające parametry 
zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu 
oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa. Składniki ceny jednostkowej wg Specyfikacji dla 
poszczególnych rodzajów betonu/robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Rozporz ądzenia 

Dz. U. Nr 63 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej z dnia 30 maja 2000 „W 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie” ze szczególnym uwzględnieniem Dział V Rozdział 3. 

10.2 Normy 

10.2.1. Ogólne 
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania 

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

10.2.2. Cement 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu 

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 

PN-EN 196-5:2006 Metody badania cementu. Część 5: Badanie pucolanowości cementów pucolanowych 

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu 

PN-EN 196-8:2005 Metody badania cementu. Część 8: Ciepło hydratacji. Metoda rozpuszczania 

PN-EN 196-9:2005 Metody badania cementu. Część 9: Ciepło hydratacji. Metoda semiadiabatyczna 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku (Zmiana A1) 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 

PN-EN 197-4:2005 Cement. Część 4: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów hutniczych o 
niskiej wytrzymałości wczesnej 

PN-EN 14216:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych o bardzo 
niskim cieple hydratacji 

PN-73/B-04309 Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości 

PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

PN-84/M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogólne wymagania i badania. 

10.2.3 BETON 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (Zmiana A1) 

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność 

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 
wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, 
wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, 
wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek 

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka 

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe 

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia 
zagęszczalności 

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego 

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość 

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe 

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i 
form 

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i 
form 

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych 

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 

PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Część 4: Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dla maszyn 
wytrzymałościowych 

PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania 

PN-EN 12390-5:2001/AC:2004 Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania 

PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do 
badania 

PN-EN 12390-6:2001/AC:2004 Badania betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do 
badania 

PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Część 7: Gęstość betonu 

PN-EN 12390-7:2001/AC:2004 Badania betonu. Część 7: Gęstość betonu 

PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie 
wytrzymałości na ściskanie 

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia 

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu 

PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

PN-EN 13369:2005/A1:2006 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

PN-78/B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne 

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 



94   Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa 
mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki pieszo-

rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I. 

|ProtechniCon Kładka pieszo rowerowa w m. Krasiejów 

 

 
 



Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 95    
Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa 
mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki pieszo-

rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I. 

Kładka pieszo rowerowa w m. Krasiejów  |ProtechniCon 

M.13.01.01 BETON FUNDAMENTÓW W DESKOWANIU. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu fundamentów 
w deskowaniu dla obiektów mostowych oraz płyt przejściowych dla obiektów mostowych na ich styku z 
nasypami drogowymi dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – 
Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu 
w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w 
ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I”. 

Specyfikacja ta stanowi uzupełnienie i należy ją stosować wraz ze Specyfikacją M.13.01.00. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

Ponadto dla płyt przejściowych: 

− wykonanie podsypki piaskowej wyrównawczej średniej grubości 5cm i jej zagęszczenie, 

− uszczelnienie styku z przyczółkiem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

Płyta przej ściowa  - żelbetowa płyta ułożona pod jezdnią, połączona na jednym końcu 

z konstrukcją przyczółka lub ustroju niosącego, drugim końcem wchodząca w nasyp drogowy, 

w celu amortyzacji i łagodnego przejścia z warunków sztywności podłoża na obiekcie 

mostowym do sztywności podłoża na jezdni za przyczółkiem, oraz niwelująca wpływ osiadania 

nasypu za przyczółkiem na warunki jazdy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wg Specyfikacji  M.13.01.00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

Ponadto piasek dla podsypki pod płyty przejściowe wg PN-88/B-04481 oraz materiały pomocnicze: 
masa asfaltowa, rurki stalowe. 
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3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

Ponadto:  

Wykonanie płyt przejściowych może nastąpić po wykonaniu i odebraniu nasypów drogowych. 
Wykonanie i zagęszczenie podsypki pod płyty przejściowe: zastosować podsypkę z piasku 
średnioziarnistego lub gruboziarnistego. Wskaźnik zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 1,0 
(określony zgodnie z normą PN-88/B-04481). 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe 

− dla ław fundamentowych w planie    ±5cm 

− dla rzędnej wierzchu ław fundamentowych   ±2cm 

− odchylenie od pionu płaszczyzn ław fundamentowych ±2cm 

− dla płyt przejściowych w planie    ±1cm 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

Kontrola obejmuje również deskowania i rusztowania. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Szczegółowe zasady obmiaru robót 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:  

− opracowanie dokumentacji technologicznej 

− zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów,  

− wykonanie zabezpieczeń w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadów, w okresie niskich 
temperatur  

− przedłożenie Inżynierowi dokumentów określających parametry zastosowanych materiałów łącznie 
z określeniem miejsca ich pozyskania 

− dla płyt przejściowych wykonanie podsypki piaskowej o grubości 5cm wraz z jej zagęszczeniem, 
badanie mieszanki i przedstawienie Inżynierowi wyników, 

− wykonanie deskowania z rusztowaniem wraz z projektem wraz z akceptacja przez Inżyniera,  

− przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, wykończeniem 
powierzchni i pielęgnacją, 

− koszty badań i pomiarów,  

− utrzymanie deskowań i rusztowań w okresie wymaganym dojrzewaniem betonu 

− koszty związane z wykonaniem spadków, wypukłości, konstrukcji złącz, otworów rurowych, stopni, 
itp 

− rozbiórkę deskowania i rusztowania,  

− uszczelnienie styku płyt przejściowych od strony przyczółka i styków między płytami przez zalanie 
masą asfaltową, 

− oczyszczenie terenu robót z odpadów stanowiących własność Wykonawcy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
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M.13.01.03 BETONOWE ELEMENTY PODPÓR O GRUBOŚCI > 60 CM 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonowych 
elementów podpór w deskowaniu dla obiektów mostowych, których wymiary są większy niż 60cm dla 
zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 
16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 
w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu 
„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I”. 

Specyfikacja ta stanowi uzupełnienie i należy ją stosować wraz ze Specyfikacją M.13.01.00. 

1.2. Zakres Specyfikacji 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

Elementy podpór żelbetowych których grubość jest większa od 60cm. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wg Specyfikacji  M.13.01.00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 
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4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

Ponadto: dopuszczalne odchyłki wymiarowe 

− dopuszczalne przechylenie ścian  0,5% wysokości oraz ±1,5cm 

− rzędne wierzchu podpór  ±1cm 

− wymiary w planie   ±2cm 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

Kontrola obejmuje również deskowania i rusztowania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Szczegółowe zasady obmiaru robót 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:  

− opracowanie dokumentacji technologicznej 

− wykonanie zabezpieczeń w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadów, w okresie niskich 
temperatur 

− zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów,  

− przedłożenie Inżynierowi dokumentów określających parametry zastosowanych materiałów łącznie 
z określeniem miejsca ich pozyskania 

− wykonanie deskowania z rusztowaniem wraz z projektem i akceptacją przez Inżyniera,  

− badanie mieszanki i przedstawienie Inżynierowi wyników 

− utrzymanie deskowań i rusztowań w okresie wymaganym dojrzewaniem betonu 

− koszty związane z wykonaniem spadków, wypukłości, konstrukcji złącz, otworów rurowych, stopni, 
itp 

− rozbiórkę deskowania i rusztowania,  

− przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, wykończeniem 
powierzchni i pielęgnacją, 

− rozbiórkę deskowania i rusztowania,  

− koszty badań i pomiarów zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją,  

− oczyszczenie terenu robót z odpadów stanowiących własność Wykonawcy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 
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M.13.01.04 BETONOWE ELEMENTY PODPÓR O GRUBOŚCI ≤ 60 CM 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu elementów 
podpór w deskowaniu dla obiektów mostowych, których wymiar choć w jednym kierunku jest mniejszy 
niż 60cm dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od 
km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 
16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach 
projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I”. 

Specyfikacja ta stanowi uzupełnienie i należy ją stosować wraz ze Specyfikacją M.13.01.00. 

1.2. Zakres Specyfikacji 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

Elementy podpór żelbetowych których grubość jest mniejszej od 60cm. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wg Specyfikacji  M.13.01.00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 
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4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

Ponadto: dopuszczalne odchyłki wymiarowe 

− dopuszczalne przechylenie ścian  0,5% wysokości oraz ±1,5cm 

− rzędne wierzchu podpór  ±1cm 

− wymiary w planie   ±2cm 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

Kontrola obejmuje również deskowania i rusztowania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Szczegółowe zasady obmiaru robót 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:  

− opracowanie dokumentacji technologicznej dla betonowania elementów o wielkości (objętości 
betonu) powyżej 10 m3 

− wykonanie zabezpieczeń w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadów, w okresie niskich 
temperatur 

− zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów,  

− przedłożenie Inżynierowi dokumentów określających parametry zastosowanych materiałów 
łącznie z określeniem miejsca ich pozyskania 

− wykonanie deskowania z rusztowaniem wraz z projektem i akceptacją przez Inżyniera,  

− badanie mieszanki i przedstawienie Inżynierowi wyników 

− utrzymanie deskowań i rusztowań w okresie wymaganym dojrzewaniem betonu 

− koszty związane z wykonaniem spadków, wypukłości, konstrukcji złącz, otworów rurowych, 
stopni, itp 

− przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, wykończeniem 
powierzchni i pielęgnacją, 

− rozbiórkę deskowania i rusztowania,  

− koszty badań i pomiarów zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją,  

− oczyszczenie terenu robót z odpadów stanowiących własność Wykonawcy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów -- Wymagania i badania 
przy odbiorze zmontowanych rusztowań 

PN-B-03163-1:1998  Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Terminologia  

PN-B-03163-2:1998  Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania 

PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze 

PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze -- Określenia, podział i główne parametry 

PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur 

PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania ramowe 
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M.13.01.05 BETON USTROJU NIOSĄCEGO UKŁADANY W DESKOWANIU 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu ustroju 
niosącego układanego w deskowaniu dla obiektów mostowych dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi 
powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa 
mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- 
budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w 
powiecie opolskim – etap I”. 

Specyfikacja ta stanowi uzupełnienie i należy ją stosować wraz ze Specyfikacją M.13.01.00. 

1.2. Zakres Specyfikacji 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

Ponadto w zakres robót wchodzi wykonanie dylatacji pozornych o ile dokumentacja projektowa je 
przewiduje.   

1.4. Określenia podstawowe 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wg Specyfikacji  M.13.01.00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

Ponadto do dylatacji pozornych stosować masę trwale plastyczną oraz paski z maty szklanej o 
minimalnej gramaturze 300g/m2. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 



108   Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa 
mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki pieszo-

rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I. 

|ProtechniCon Kładka pieszo rowerowa w m. Krasiejów 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

Ponadto: dopuszczalne odchyłki wymiarowe 

− długość przęsła      ±2cm 

− rozpiętość usytuowania łożysk    ±1cm 

− oś podłużna w planie     ±2cm 

− grubość płyty pomostu     +1%  i  – 0.5%     
       w odniesieniu do grubości płyty 

− rzędne podparć przęseł i rzędne niwelety  ±0.5cm 

− usytuowanie belek podłużnych i poprzecznych w planie ±2cm 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

Kontrola obejmuje również deskowania i rusztowania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Szczegółowe zasady obmiaru robót 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:  

− opracowanie dokumentacji technologicznej dla betonowania elementów o wielkości (objętości 
betonu) powyżej 10 m3 

− wykonanie zabezpieczeń w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadów, w okresie niskich 
temperatur 

− zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów,  

− przedłożenie Inżynierowi dokumentów określających parametry zastosowanych materiałów 
łącznie z określeniem miejsca ich pozyskania 

− badanie kontrolne nośności podłoża pod rusztowanie. 

− wykonanie deskowania z rusztowaniem wraz z projektem i akceptacją przez Inżyniera,  

− kontrolę osiadań i rektyfikację  rusztowań 

− badanie mieszanki i przedstawienie Inżynierowi wyników 

− utrzymanie deskowań i rusztowań w okresie wymaganym dojrzewaniem betonu 

− koszty związane z wykonaniem spadków, wypukłości, konstrukcji złącz, otworów rurowych, 
stopni, itp 

− przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, wykończeniem 
powierzchni i pielęgnacją, 

− rozbiórkę deskowania i rusztowania,  

− koszty badań i pomiarów zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją,  

− o ile Dokumentacja Projektowa przewiduje, wykonanie dylatacji pozornych, 

− oczyszczenie terenu robót z odpadów stanowiących własność Wykonawcy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wg Specyfikacji M.13.01.00. 

PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów -- Wymagania i badania 
przy odbiorze zmontowanych rusztowań 

PN-B-03163-1:1998  Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Terminologia  

PN-B-03163-2:1998  Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania 

PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze 

PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze -- Określenia, podział i główne parametry 

PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur 

PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania ramowe 
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M.13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY 
 

M.13.02.02 BETON KLASY ≤ C20/25 BEZ DESKOWANIA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych 
przy budowie elementów nie konstrukcyjnych z betonu dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi 
powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa 
mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- 
budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w 
powiecie opolskim – etap I”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z budową betonu wyrównawczego pod fundamenty, betonu ochronnego 
izolacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w STWiOR DM.00.00.00 i M.13.01.00. 

Beton wyrównawczy C8/10   - betonowa warstwa wyrównawcza pod fundamenty. 

Beton ochronny izolacji   - warstwy z betonu na izolacji z papy zgrzewalnej. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

Klasę betonu dla poszczególnych elementów należy stosować według Dokumentacji Projektowej. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie precyzuje klasy betonu elementu, należy stosować beton C20/25. 
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Beton klasy C20/25 winien odpowiadać następującym wymaganiom: 

− wytrzymałość betonu zgodna ze Specyfikacją M.13.01.00 dla wymaganej klasy betonu 

− odporność na działanie mrozu wg PN-S-10040:1999 - stopień mrozoodporności F100. 

Powyższych wymagań, za wyjątkiem wytrzymałości, nie stosuje się do betonu wyrównawczego pod 
fundamenty. 

Beton klasy niższej niż C20/25 powinien spełniać wymagania tylko w zakresie wytrzymałości na 
ściskanie. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

Do przygotowania betonu dopuszcza się stosowanie betoniarek wolnospadowych. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

Transport betonu wg Specyfikacji M.13.01.00. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

Wykonanie robót obejmuje: 

− wykonanie projektu roboczego  

− wyrównanie i zagęszczenie gruntu dna wykopów - dla elementów w wykopie, 

− betonowanie  

− pielęgnację betonu, 

− zasypanie według Dokumentacji Projektowej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

Wykonanie wykopów wg Specyfikacji M.11.01.00 
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Roboty betonowe wg Specyfikacji M.13.01.00. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1m3 (metr sześcienny) wbudowanego betonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

Projekt roboczy fundamentu i wytyczenia podlega akceptacji przez Inżyniera. 

Dla wykopów wg Specyfikacji M.11.01.00 

Dla betonu wg Specyfikacji M.13.01.00 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje wszystkie konieczne prace wraz z 
wymienionymi w pkt. 5.2,  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:  

− opracowanie dokumentacji technologicznej dla betonowania elementów o wielkości (objętości 
betonu) powyżej 10 m3 

− zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów,  

− wykonanie zabezpieczeń w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadów, w okresie niskich 
temperatur  

− przedłożenie Inżynierowi dokumentów określających parametry zastosowanych materiałów 
łącznie z określeniem miejsca ich pozyskania 

− wyrównanie i zagęszczenie gruntu dna wykopów - dla elementów w wykopie 

− przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, wykończeniem 
powierzchni i pielęgnacją, 

− koszty badań i pomiarów,  

− koszty związane z wykonaniem spadków, wypukłości, konstrukcji złącz, otworów rurowych, itp 

− oczyszczenie terenu robót z odpadów stanowiących własność Wykonawcy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wg STWiOR.13.01.00 
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M.13.07.00 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI  BETONOWYCH 
 

M.13.07.01 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI  
BETONOWYCH POWŁOKĄ AKRYLOWĄ 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni betonowych powłoką akrylową dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi 
powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa 
mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- 
budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w 
powiecie opolskim – etap I”.  

1.2. Zakres Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
Wykonanie robót wymienionych w p. 1.1. 

Szczegółowy zakres wykonania zabezpieczenia elementów obiektów jest określony w Dokumentacji 
Projektowej.  

1.4. Określenie podstawowe 

Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez ograniczenie lub 
wyeliminowanie działania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody na konstrukcję. 

Hydrofobizacja powierzchni - proces polegający na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniałego 
betonu substancjami chemicznymi, powodującymi brak zwilżalności zabezpieczonych 
powierzchni przez wodę. 

Impregnacja powierzchniowa - proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu środkami 
uszczelniającymi jego pory i nadającymi powierzchni właściwości hydrofobowe. 

Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na 
odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich. 

Punkt rosy - temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy 
określonej temperaturze powietrza i wilgotności. 

Atest - wykaz parametrów technicznych, gwarantowanych przez producenta.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.  

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadać Aprobatę 
Techniczną wydaną przez IBDiM. 

Dla konstrukcji sprężonych należy stosować powłoki bez zdolności pokrywania zarysowań. 

Przed zastosowaniem materiałów do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien 
przedstawić Inżynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru 
wewnętrznego producenta matertiału. 

Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu można stosować tylko materiały o nieprzeterminowanej 
przydatności do stosowania. 

Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosić: 

dla warunków laboratoryjnych:  

− wartość średnia   ≥ 1,5  MPa, 

− wartość minimalna   1,0  MPa, 

badania na budowie: 

− wartość średnia   ≥ 0,8  MPa, 

− wartość minimalna   0,5  MPa, 

Dla konstrukcji żelbetowych należy stosować powłoki z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań 
obciążonych ruchem (pokrywających rysy o rozwartości do 0,3 mm): 

Grubość stosowanej powłoki powinna być zgodna z „Wytycznymi stosowania” dla danego materiału i nie 
mniejsza niż: 

− 0,3 mm przy nanoszeniu jednokrotnym, 

− 0,2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym, 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

Sprzęt i narzędzia do prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnić 
ciągłość prac i uzyskanie wymaganej jakości robót. 

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót należy do Wykonawcy i powinien być zaakceptowany 
przez Inżyniera.  
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4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie może 
powodować obniżenia ich jakości. 

Przewóz składników chemicznych i materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien się 
odbywać w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.2.1. Zasady prowadzenia robót 

Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być wykonywane 
przez pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie tych prac 
przez instytuty branżowe lub zakłady naukowe w wyższych uczelniach. 

5.2.2. Przygotowanie podło że dla prowadzenia robót 

Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe polegające na usunięciu niezwiązanych 
części betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozje betonu, a także na trwałość 
połączenia nakładanych materiałów z podłożem betonowym. 

Wytrzymałość na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego 
powinna wynosić dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnymi z podwyższoną zdolnością 
pokrywania zarysowań (konstrukcje żelbetowe): 

wartość średnia   ≥ 1,5  MPa, 

wartość minimalna   1,0  MPa, 

Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 50 m2 
powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń 5 dla jednego obiektu.  

 Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania zgodnie z 
„Wytycznymi stosowania” dla materiału powłoki, ale nie może być większa niż: 

− 4 % dla materiałów stosowanych na suche podłoże, 

− matowo-wilgotne podłoże dla materiałów stosowanych na mokre podłoże. 

5.2.3. Warunki dla prowadzenia robót 

Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: 

dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi nie niższa niż 
+ 5ºC, lecz nie wyższa niż + 25ºC. 

dla materiałów na bazie żywic syntetycznych nie niższa niż +8ºC (temperatura podłoża musi być wyższa 
minimum o 3ºC od punktu rosy) i nie wyższa niż +25ºC. 
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Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych należy stosować mieszalnik 
wolnoobrotowy. 

Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodą hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie 
powinny wykazywać zacieków, przebarwień i innych wad. 

Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych wad. 

Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy 
chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem 
(chyba, że „Wytyczne stosowania” materiału mówią inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza 
poniżej 5ºC i przegrzaniem powyżej 25ºC. 

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i innych 
urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą betonu należy do 
Wykonawcy. 

5.3. Bezpiecze ństwo robót i ochrona środowiska 

 Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych 
pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +5ºC i 
wyższych niż +25ºC. 

Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny 
odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 

Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu może powodować 
skażenia środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu przyrządów roboczych 
nie wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest 
usunąć z terenu i poddać utylizacji. 

Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w 
przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

6.2.1. Kontrola przygotowania podło ża 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z wypełnianiem ubytków w 
betonie należy do Wykonawcy. 

Do obowiązków Inżyniera należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w 
niniejszej Specyfikacji. 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i atesty 
materiałów. 

Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu 
opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża. 
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6.2.2. Kontrola wykonanych robót 

Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań: 

− wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą określoną „pull off”, przy 
średnicy krążka próbnego  50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m2, przy min 5 oznaczeniach 
wg PN-92/B-01814), 

− grubości wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą „pull off”. 

Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w p. 2.2 
Specyfikacji. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej powłoki. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

− roboty ulegające zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu (odbiór 
międzyoperacyjny), 

− roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy). 

Podstawą odbioru międzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy 
wykonania robót określonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymaganiami zawartymi w 
Specyfikacji oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót. 

Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia wszystkich robót związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i 
spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji oraz innych warunków 
dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje:  

− zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania 
robót, 

− projekt organizacji robót, 
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− wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, użycie urządzeń pomocniczych 
niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu 
drogowym,  

− przygotowanie podłoża, 

− wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu powłoką akrylową. 

− zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem środowiska, 

− wykonanie wymaganych badań. 

− uporządkowanie miejsca pracy.  

W cenie jednostkowej mieszczą się również odpady i materiały pomocnicze. 

Do kalkulacji cen należy założyć, że kolor powłoki jest różny od koloru betonu. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-B-01814:1992 
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

PN-B-01813:1991 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- 
Zabezpieczenia powierzchniowe -- Zasady doboru 

PN-B-01815:1992 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- 
Metody badania przepuszczalności pary wodnej przez powłoki ochronne 

 

10.2 Inne dokumenty 

Dz. U. Nr 63 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej z dnia 30 maja 2000 „W 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie” ze szczególnym uwzględnieniem Dział V Rozdział 3. 
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M.13.07.02 ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH WY PRAWĄ 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot STWiOR 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych 
wyprawą epoksydowo – cementową dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O 
Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa mostu w km 16+675.00 
i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki 
pieszo-rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – 
etap I”.  
 
1.2. Zakres STWiOR 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) stosowana jest jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiOR 
 
Roboty, których dotyczy STWiOR obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w p. 1.1. 
 
Zabezpieczenie powierzchni wyprawą dotyczy: 
- betonu wykonanego w trakcie prac budowlanych na obiekcie (beton „nowy”). 
1.4. Określenie podstawowe 
 
Antykorozyjne zabezpieczanie betonu  - zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez ograniczenie 
lub wyeliminowanie działania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody na konstrukcję. 
 
Hydrofobizacja powierzchni  - proces polegający na nasyceniu powierzchniowych warstw 
stwardniałego betonu substancjami chemicznymi, powodującymi brak zwilżalności zabezpieczonych 
powierzchni przez wodę. 
 
Impregnacja powierzchniowa  - proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu środkami 
uszczelniającymi jego pory i nadającymi powierzchni właściwości hydrofobowe. 
 
Powłoka  - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych nanoszonych 
na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich. 
 
Wyprawa  – zaprawa cementowa modyfikowana dodatkami żywic syntetycznych  
 
Punkt rosy  - temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy 
określonej temperaturze powietrza i wilgotności. 
 
Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 
i STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR DM.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiOR i poleceniami Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiOR DM.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 
2. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 
 
Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadać Aprobatę 
Techniczną wydaną przez IBDiM oraz atest producentów.  
Stosuje się jednoskładnikowe zaprawy cementowe z dodatkiem żywic syntetycznych dopuszczone w 
Aprobacie Technicznej do stosowania na elementach bezpośrednio obciążonych dynamicznie, o 
grubości zgodnej z warunkami Aprobaty Technicznej, ale nie mniejszej niż 1,0 mm. 
Doboru warunków dokonuje Wykonawca i przedkłada go do akceptacji Inżynierowi.  
 
Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i warunków zawartych w instrukcji użycia wyrobu. 
Przed zastosowaniem materiałów do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien 
przedstawić Inżynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru 
wewnętrznego producenta materiału. 
Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu można stosować tylko materiały o nieprzeterminowanej 
przydatności do stosowania. 
 
Tabela 1 Wymagania  
Lp. Właściwości Wymagania Badania wg 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania 
≥ 30 MPa PN-85/B-04500 

2 Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach 
dojrzewania 

≥ 6,0 MPa PN-85/B-04500 

3 Wytrzymałość na odrywanie ≥ 2,5 MPa IBDiM Nr PB-TM-X3 
4 Przepuszczalność pary wodnej przez 

powłokę 
SD H2O ≤ 4 m ITB LO-4 

5 Wskaźnik ograniczenia chłonności wody ≥ 70% IBDiM Nr PB-TM-X5 
6 Minimalna grubość powłoki ≥ 1mm - 
7 Stan powłoki po 150 cyklach zamrażania i 

odmarzania w wodzie i soli 
bez zmian IBDiM PB-TM-X3 

 
Do przygotowania zapraw , należy zużywać każdorazowo całą zawartość bez dzielenia ich na porcje. 
Dozowanie składników powinno ściśle odpowiadać proporcjom podanym w instrukcji producenta.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
Sprzęt i narzędzia do prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnić 
ciągłość prac i uzyskanie wymaganej jakości robót. 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez 
Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 
 
Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie może 
powodować obniżenia ich jakości. 
Przewóz składników chemicznych i materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien się 
odbywać w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Szczegółowe zasady dotycz ące wykonania robót 
 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i technologii robót wraz z 
harmonogramem uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.  
Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być wykonywane 
przez pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie tych prac 
przez instytuty branżowe lub zakłady naukowe w wyższych uczelniach. 
 
5.2.1. Przygotowanie podło ża 
 
5.2.1.1. Na betonie nowym 
 
Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe polegające na usunięciu niezwiązanych 
części betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozje betonu, a także na trwałość 
połączenia nakładanych materiałów z podłożem betonowym. 
 
Wytrzymałość na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego 
powinna wynosić: 
- wartość średnia   ≥ 1,30 MPa 
- wartość minimalna  0,8 MPa 
 
Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 100 m2 
powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń 3 dla jednego obiektu.  
Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania zgodnie z 
Instrukcją producenta dla tego materiału, ale nie większa niż: 
- 4 % dla materiałów stosowanych na suche podłoże, 
- matowo-wilgotne podłoże dla materiałów stosowanych na mokre podłoże. 
 
5.2.1.2. Na betonie starym 
 
Przygotowanie podłoża obejmuje 
- wykonanie badań wytrzymałości podłoża wg pkt. 5.2.1.1. i 5.2.1.2. 
- usunięcie skorodowanego betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję 

betonu, a także na trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłożem betonowym, 
- oczyszczenie podłoża betonowego z pozostałości powłok ochronnych, wypraw, pyłów i części 

luźnych przez opiaskowanie, 
- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych z rdzy do czystości wymaganej przez producenta 

materiałów naprawczych a w przypadku braku takich informacji wg PN-70/H-97052 stosując zasadę 
oczyszczania do 20 czystości. 

- zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych prętów zbrojeniowych powłokami mineralnymi na bazie 
żywic epoksydowych, 

- uzupełnienie ubytków betonu preparatami do napraw betonu, 
- doprowadzenie wilgotności podłoża do wymagań zawartych w Instrukcji Producenta oraz w punkcie 

5.2.1.4. niniejszej STWiOR. 
 
5.2.2. Nanoszenie wyprawy. 
 
Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić dla materiałów na bazie żywic 
syntetycznych nie niższa niż +8ºC (temperatura podłoża musi być wyższa o 3ºC od punktu rosy) i nie 
wyższa niż +25ºC. 
Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych należy stosować mieszarkę 
mechaniczną z zachowaniem warunków podanych w Instrukcji Producenta. 
Przygotowana zaprawa powinna być jednorodna. 



124   Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa 
mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki pieszo-

rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I. 

|ProtechniCon Kładka pieszo rowerowa w m. Krasiejów 

Powierzchnie wypraw nie powinny wykazywać pęknięć, przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych 
wad. 
Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy 
chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem oraz 
spadkiem temperatury powietrza poniżej 8ºC i przegrzaniem powyżej 25ºC. 
Wszystkie powierzchnie betonowe zabezpieczone wyprawą należy dodatkowo zabezpieczyć powłoką 
akrylową zgodnie ze STWiOR M.13.07.02. 
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i innych 
urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą betonu należy do 
Wykonawcy. 
 
5.2.3. Bezpiecze ństwo robót i ochrona środowiska 
 
Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych 
pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +8ºC i 
wyższych niż +25ºC. 
Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny 
odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu może powodować 
skażenia środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu przyrządów roboczych 
nie wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest 
usunąć z terenu i poddać utylizacji. 
Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w 
przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 
 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z wypełnianiem ubytków w 
betonie należy do Wykonawcy. 
Do obowiązków Inżyniera należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w 
niniejszej STWiOR. 
 
6.2.1 Kontrola materiałów 
 
Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i atesty 
materiałów. 
Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu 
opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 
 
6.2.2. Kontrola przygotowania podło ża 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża. 
 
6.2.3. Kontrola wykonanych robót 
 
Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań: 
wytrzymałość zastosowanego materiału na ściskanie, określonej na minimum 3 próbkach (wykonanych 
w formie) w kształcie beleczki o wymiarach 4x4x16 cm, wg PN-85/B-04500 p. 4.5., 
wytrzymałość nałożonej warstwy materiału na odrywanie od podłoża metodą określoną „pull-off”, przy 
średnicy krążka próbnego ≥ 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 100 m2, ale nie mniej niż 3 oznaczenia 
dla jednego obiektu) wg PN-92/B-01814. 
Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przestawionymi w punkcie 2. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 
 
Jednostką obmiaru jest 1 metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej powłoki 
Obmiarowi podlegają 
- roboty ulegające zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu (odbiór 

międzyoperacyjny), 
- roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
 
Odbiorowi podlegają: 
- roboty ulegające zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu (odbiór 

międzyoperacyjny), 
- roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy). 
Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy wykonania robót 
określonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymaganiami zawartymi w STWiOR oraz 
wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”, 
pkt. 9. 
 
9.2. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 
Cena jednostkowa obejmuje:  
- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania 

robót, 
- opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robót wraz z uzyskaniem akceptacji Inżyniera, 
- wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, użycie urządzeń pomocniczych 

niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu 
drogowym,  

- przygotowanie podłoża (wg zakresu podanego w punkcie 5.2. niniejszej STWiOR), 
- zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych prętów zbrojeniowych powłokami mineralnymi na bazie 

żywic epoksydowych, 
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu wyprawą. 
- zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem środowiska, 
- wykonanie wymaganych badań. 
- uporządkowanie miejsca pracy.  
W cenie jednostkowej mieszczą się również odpady i materiały pomocnicze. 
Do kalkulacji cen należy założyć, że kolor wyprawy jest różny od koloru betonu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
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11.PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe -- Zabezpieczenia powierzchniowe -- Zasady doboru 
12.PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe -- Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 
13.PN-92/B-01815 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe -- Metody badania przepuszczalności pary wodnej przez powłoki ochronne 
 
10.2 Inne dokumenty 
 
Dz. U. Nr 63 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej z dnia 30 maja 2000 „W 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie” ze szczególnym uwzględnieniem Dział V Rozdział 3 
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 M.15.00.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH 

M.15.01.00 IZOLACJE CIENKIE 

M.15.01.01 IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO 

1.  WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji powierzchni 
stykających się z gruntem z zastosowaniem roztworów asfaltowych (np. Abizol R + 2 x Abizol P) dla 
zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 
16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 
w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu 
„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I”.  

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji konstrukcji (izolacje wykonywane na zimno). 

W zakres robót wchodzi wykonanie robót izolacyjnych elementów obiektów mostowych, które będą 
zasypane gruntem, a które nie są wskazane w innych specyfikacjach jako izolowane w inny sposób. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w STWiOR DM.00.00.00. 

Roztwór asfaltowy  - (np. Abizol R, Abizol P) 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR DM.00.00.00.Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

Izolacja powierzchni stykających się z gruntem 
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− roztwór asfaltowy rzadki (np. Abizol R) 

− roztwór asfaltowy półgęsty (np. Abizol P) 

Doboru rodzaju roztworu asfaltowego dokonuje Wykonawca i przedkłada go do akceptacji Inżynierowi.  

Właściwości zastosowanego roztworu winny być zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi 
przez Producenta oraz z PN-90/B-24620. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

Sprzęt do wykonania izolacji roztworem asfaltowym dobiera Wykonawca w zależności od sposobu 
wykonywania Zabezpieczenia, co podlega akceptacji przez Inżyniera. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu ręcznym można używać 
wałków lub szczotek. Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponować sprawnym 
technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

Roztwór asfaltowy - przewozić w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.2.1 Wymagania podstawowe 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót oraz projekt 
technologiczny, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne . 

5.2.2 Zgodno ść z Dokumentacj ą Projektow ą 

Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentacjami Projektowymi. 
Odstępstwa od Dokumentacji Projektowanej muszą być udokumentowane zapisem dokonywanym 
w Dzienniku Budowy i zaakceptowane przez Inżyniera. 

Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych 
efektów działania oraz uzyskania zgody Inżyniera na zamianę. 
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5.2.3 Warunki wykonania izolacji 

Do robót można przystąpić po zakończeniu okresu pielęgnacji betonu wg Specyfikacji M.13.00.00. 

Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 4°C w momencie układania. 

5.2.4 Podło że pod izolacj ą 

Podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe czyste i suche (wilgotność betonu 
nie może przekraczać 4,5%). 

Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń 
a także brakiem wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3mm lub 
wgłębienia do 5mm. 

W momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna być odkurzona 
i odtłuszczona, a sam beton suchy. w przypadku dużych zanieczyszczeń powierzchni betonu należy ją 
wypiaskować i dokładnie odkurzyć przy pomocy sprężonego powietrza. 

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystające części skute 
i wyszlifowane, większe zagłębienia należy wypełnić zaprawą naprawczą, mniejsze zagłębienia należy 
zaszpachlować kitem trwale plastycznym. 

5.2.5 Gruntowanie podło ża 

Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem wykonać należy roztworem asfaltowym 
rzadkim (np. Abizolem R). 

5.2.6 Wykonanie izolacji 

Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać jako dwuwarstwową z roztworu 
asfaltowego półgęstego (np. Abizolu P).  

Wykonanie może być ręczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu natryskiwacza. 

Nakładanie roztworu asfaltowego półgęstego może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. 

Nakładanie drugiej warstwy roztworu asfaltowego półgęstego może nastąpić po wyschnięciu pierwszej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

6.2.1. Kontrola jako ści 

Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

− sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania, 

− sprawdzeniu jakości gruntowania, 

− sprawdzeniu ilości zużytych materiałów w poszczególnych warstwach zgodnie z instrukcja 
Producenta, 

− kontroli ilości warstw. 
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6.2.2. Opis bada ń 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne 
i pomiar wymiarów liniowych izolacji. 

Sprawdzenie materiałów należy dokonać poprzez sprawdzenie dowodów dostaw i opisów opakowań. 

Sprawdzenie jakości podłoża należy wykonać za pomocą łaty o długości 4m przyłożonej w dowolnie 
wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni sprawdzając z dokładnością do 1 mm zgodność 
z warunkami przygotowania podłoża wg punktu 5.4. niniejszej Specyfikacji. 

Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzić na podstawie zapisów 
w Dzienniku Budowy stwierdzając zgodność z punktem 5.2.3. Specyfikacji. 

6.2.3. Sprawdzenie prawidłowo ści wykonania robót 

Sprawdzenie dokonuje się wzrokowo dla każdej z wykonanych warstw. Sprawdza się, czy cała 
powierzchnia betonu podlegająca zabezpieczeniu pokryta została roztworem, czy nie występują 
pęcherze lub brak przylegania nanoszonej warstwy. 

Ponadto sprawdzić należy ilość zużytego materiału i liczbę nałożonych warstw zgodnie z punktem 6.2.1. 

6.2.4. Ocena wyników bada ń 

Jeżeli wyniki badań przewidzianych w punktu 6.2.3. są pozytywne - wykonanie robót izolacyjnych należy 
uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 

W razie stwierdzenia rozbieżności w warunkach zużycia materiałów dla danej warstwy lub 
niestarannego wykonania, należy dokonać natychmiastowych poprawek lub wykonać dodatkową 
warstwę. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza się jeden 
protokół odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu. 

W protokole należy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw uzupełniających (dodatkowych). 

Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące: 

− sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 

− sprawdzenie dostarczonych materiałów, 
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− sprawdzenie podłoża pod izolację, 

− sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót. 

Do odbioru robót wykonanych wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

− świadectwa dostaw materiałów, 

− protokół odbiorów częściowych, 

− zapisy w dzienniku budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:  

− dostarczenie materiałów,  

− przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu obiektu,  

− ułożenie poszczególnych warstw zgodnie z niniejszą Specyfikacją i Dokumentacją Projektową, 

− zakłady, odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy,  

− wykonanie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych,  

− koszt opracowania organizacji i harmonogramu robót. 

− oczyszczenie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-24620:1998. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
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M.15.01.02 IZOLACJA Z DWUSKŁADNIKOWEJ POWŁOKI NA BA ZIE 

ŻYWICY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
powłoki izolacyjnej powierzchni betonowych wykonanej z dwuskładnikowego, 
chemoutwardzalnego materiału na bazie żywicy epoksydowej i poliuretanu stosowanego po 
zmieszaniu z piaskiem kwarcowym dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O 
Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa mostu w km 
16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- budowa 
kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w 
powiecie opolskim – etap I”. 

1.2. Zakres Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p.1,1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót w skład których wchodzi: 

- przygotowanie powierzchni betonu pod nałożenie powłoki, 

- wykonanie impregnacji betonu materiałem gruntującym, 

- wykonanie powłoki na bazie żywicy epoksydowej i poliuretanu zmieszanej z piaskiem 
kwarcowym o grubości min 5mm. 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podarte w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w DMU.00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DMU.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Rysunkami, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1.        Wymagania ogólne 

2.1.1. Doboru   powłoki   zabezpieczenia   antykorozyjnego   oraz   jej   kolorystyki   dokonuje 
Wykonawca i przedkłada Inżynierowi do akceptacji. 

2.1.2. Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny 
posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM oraz atest producenta. 

2.1.3. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i warunków zawartych w instrukcji użycia 
wyrobu. 

2.1.4. Przed zastosowaniem materiałów do wykonania powłoki, Wykonawca powinien 
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przedstawić Inżynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru 
wewnętrznego producenta materiału lub świadectwa wprowadzenia systemu zapewnienia jakości 
ISO. 

2.1.5. Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu można stosować tylko materiały o 
nieprzeterminowanej przydatności do stosowania. 
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2.2.        Wymagania szczegółowe 

2.2.1.   Wymagania dla materiału powłoki przygotowanego przez wymieszanie składników w 
odpowiednich proporcjach.  
Lp 
1 

Właściwości Jednostka Wartość 
wymagana 

Badanie wg 

Gęstości 
Gęstość z piaskiem kwarcowym o 

uziarnieniu 0,4-0,7 mm 
kg/dm3 

1,15-1,25 
DIN 51 757 

2 Zawartość składników stałych % Od 97 do 100 DIN 53 216 

3 Wytrzymałość na rozciąganie MPa >6,5 PN-EN ISO 527-2:1998 

4 Wydłużenie względne przy zerwaniu % >30 PN-EN ISO 527-2:1998 

5 Twardość wg Shore'a A  >9Ó DIN 53 505 

2.2.2. Do przygotowania powierzchni betonu należy stosować środek gruntujący przynależny 
technologicznie do typu zastosowanej powłoki, według instrukcji producenta składników powłoki. 

2.2.3. Piasek kwarcowy powinien być ogniowo suszony i mieć uziarnienie od 0,4 do 0,7 mm 

2.2.4. Wymagania dla wykonanej powłoki niezależnie od zastosowanego środka gruntującego.  

1 Przyczepność powłoki do podłoża: 

- wartość średnia 

- wartość minimalna 

MPa  

>2,5  

>2,0 

Procedura IBDiM PB-TM-

K3 

2 Nasiąkliwość wagowa % <2 Procedura IBDiM PO-4 

3 Grubość warstwy powietrza, której 
opór d dyfuzyjny jest równoważny 
oporowi dyfuzyjnemu powłoki dla 
dwutlenku węgla 

M SDCOZ 50 Procedura ITB LO-6 

4 Stan powłoki po 150 cyklach 
zamrażania i odmrażania w wodzie i 
soli (2% NaCI) 

- Powłoka bez 
zmian 

Procedura IBDiM PO-2 

5 Wytrzymałość na odrywanie po 
badanu mrozoodporności 

MPa >2,0 Procedura IBDiM 

PB-TM-X3 
6 Odporność na powstawanie rys 

podłoża: 

- w temp. +22°C  

powłoka o grubości 3 mm 

powłoka o grubości 5 mm 

-    wtemp.-10°C  

powłoka o grubości 3 mm 

powłoka o grubości 5 mm 

mm  

 

 

0,35 

0,80 

 

0,15 

0,25 

Procedura ITB nr 211 
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3. SPRZĘT 

Sprzęt i narzędzia do prac związanych z wykonaniem powłoki powinny zapewnić ciągłość 
prac i uzyskanie wymaganej jakości robót. 

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót należy do Wykonawcy i podlega akceptacji 
przez Inżyniera. 

Sprzęt, narzędzia i sposób aplikacji musi być zgodny z instrukcją użycia wyrobu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Materiały zestawu należy przewozić krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed 
uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z PN-89/C-81400 

4.2. Przechowywanie 

Materiały zestawu należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

5.1.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i technologii robót 
wraz z harmonogramem uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.1.2. Roboty związane z wykonaniem powłoki powinny być wykonywane przez odpowiednio 
przeszkolonych pracowników. 

5.2 Przygotowanie podło ża 

5.2.1. Na betonie nowym 

5.2.1.1. Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe. Przygotowanie podłoża 
polega na oczyszczeniu go z części luźnych, pyłów olejów i innych elementów obniżających 
przyczepność poprzez np.: groszkowanie, frezowanie, piaskowanie. Przed nałożeniem materiału 
gruntującego podłoże należy dokładnie odkurzyć. 

5.2.1.2. Wytrzymałość na odrywanie prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego powinna 
wynosić: 

wartość średnia > 1,5 MPa, 

wartość minimalna 1,0 MPa, 

5.2.1.3. Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać 
wymagania zgodnie z instrukcją producenta dla materiału powłoki, ale nie może być większa niż 4 
%. 

5.2.1.4. Przed przystąpieniem do układania właściwej powłoki ochronnej podłoże betonowe 
należy zagruntować środkiem gruntującym 

5.2.2. Na betonie starym 

Przygotowanie podłoża 

obejmuje: 

- oczyszczenie powierzchni przez piaskowanie, 

- gruntowanie środkiem gruntującym, 

- sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie (wg pkt. 5.2.1.2. i 5:2.1.3.), 

- wypełnienie ubytków betonu, pustek, porów i mikro-raków preparatem do napraw betonu (wg 
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Specyfikacji M.24.01.01), 

- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych do 2° czystości wg PN-ISO 8501-1:1996 
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-    zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych    i oczyszczonych prętów zbrojeniowych 
powłokami mineralnymi na bazie żywic epoksydowych, 

5.3. Nanoszenie powłok 

5.3.1. Roboty przy wykonywaniu powłoki mogą być prowadzone przy temperaturze otoczenia powyżej 
+5°C a poniżej +30 C, przy czym temperatura podłoża powinna być o min. 3°C wyższa od temperatury 
punktu rosy, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 85%. Nie wolno wykonywać 
powłoki w czasie opadu deszczu oraz w czasie silnego wiatru. Nie należy układać powłoki gdy 
przewidywany jest szybki wzrost temperatury (np.: duże, bezpośrednie nasłonecznienie). 

5.3.2. Do mieszania składników materiałów należy stosować wolnoobrotowe mieszarki mechaniczne. 
W pierwszej kolejności należy wymieszać składniki chemiczne powłoki, a następnie dodawać piasek 
kwarcowy. Szczegółowe proporcje mieszanki oraz sposób jej przygotowania musi być zgodny z 
instrukcją producenta materiału. 

5.3.3. Zagruntowaną powierzchnię po czasie podanym przez producenta można pokrywać mieszanką 
przez szpachlowanie lub natrysk niskociśnieniowy w sposób gwarantujący zapewnienie wymaganej 
grubości. Po nałożeniu mieszanki natychmiast należy ją wyrównać wałkiem okolcowanym dodatkowo 
odpowietrzając mieszankę. Świeżo wykonana, powtek należy posypywać suszonym piaskiem 
kwarcowym. 

5.3.4. Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych 
wąd-      . 

5.3.5. Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu, aż 
do całkowitego utwardzenia należy chronić tę powierzchnię; przed intensywnym nasłonecznieniem, 
silnym wiatrem, a także deszczem (chyba, że Instrukcja producenta materiału mówią inaczej) oraz 
spadkiem temperatury powietrza poniżej 5°C i przegrzaniem powyżej 30°C. 

5.3.6. Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i 
innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą betonu 
należy do Wykonawcy. 

5.4. Bezpiecze ństwo robót i ochrona środowiska 

5.4.1. Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych 
pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +5°C i 
wyższych niż +25°C. 

5.4.2. Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników 
powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 

5.4.3. Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może 
powodować skażenia środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu 
przyrządów roboczych nie wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca 
obowiązany jest usunąć z terenu i poddać utylizacji. 

5.4.4. Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, 
szczególnie w przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady ogólne 

6.1.1.Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z wykonaniem 
powłoki należy do Wykonawcy. 

6.1.2. Do obowiązków Inżyniera należy porównanie uzyskanych wyników badań 
z wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji. 
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6.1.3.     Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości Zmawiający 
może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego 
badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

6.2. Kontrola materiałów 

6.2.1. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne 
IBDiM i atesty materiałów. 

6.2.2. Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, 
stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

6.3. Kontrola przygotowania podło ża 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań 
podłoża. 

6.4. Kontrola wykonanych robót 

Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji 
wyniki badań: 

- wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą określoną "pull-
off", przy średnicy krążka próbnego (j>50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m2, ale nie 
mniej niż 5 próbek) wg PN-92/B-01814, 

- badanie grubości powłoki. Tolerancja wykonania: - 0,2 mm, + 0,5 mm. 

Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w p. 
2.2 Specyfikacji. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty ulegające zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu (odbiór 
międzyoperacyjny), roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy). 

Podstawą odbioru międzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inżyniera wykonania 
robót określonego rodzaju, zgodnie z Rysunkami, wymaganiami zawartymi w Specyfikacji oraz 
wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót. 

Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera zakończenia 
wszystkich robót związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i spełnienia 
wymagań określonych w Rysunkach, Specyfikacji oraz innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 
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9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

- opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robót wraz z uzyskaniem akceptacji 
Inżyniera, 

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do 
wykonania robót, 

- wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych 
niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy odbywającym 
się ruchu drogowym, 

- przygotowanie podłoża w zakresie podanym w punkcie 5.2. Specyfikacji 

- wykonanie impregnacji powierzchni betonowej za pomocą materiałów gruntujących, 

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu 
powłoką.zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem środowiska, wykonanie 
wymaganych badań, uporządkowanie miejsca pracy. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 
- PN-89/G-81400 Wyroby lakierowe - Pakowanie, przechowywanie, transport 
- PN-84/C-81512 Wyroby lakierowe - Oznaczanie zawartości składników podstawowych 
- PN-EN ISO 3251:2004 Farby, Lakiery i tworzywa sztuczne. Oznaczanie zawartości 
substancji nielotnych. 
- PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe - Określanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania 
- PN-EN ISO 527-2:1998 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie własności mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu - Warunki badań tworzyw sztucznych przeznaczonych do prasowania, 
wtrysku i wytłaczania 
- PN-EN ISO 1513:1999 Farby I lakiery - Sprawdzenie i przygotowanie próbek badań 
- PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłok 
- DIN 51 757 Badania olei mineralnych i materiałów podobnych; Oznaczenie gęstości 
- DIN 53 216 Oznaczenie zawartości składników nielotnych 
- DIN 53 505 Badania elastomerów/Badania twardości metodą Shore A i D 
- Procedura IBDiM-TWm-24/97 Badanie czasu zachowania właściwości roboczych dla 
materiałów z żywic epoksydowych 
- Procedura IBDiM PO-2 Badanie i ocena stanu powłok po 150 cyklach zamrażania i 
odmrażania 
- Procedura IBDiM PO-4 Badanie nasiąkliwości powłok malarskich i wypraw na 
- betonie 
- Procedura IBDiM PB-TM-X3  Oznaczanie przyczepności powłoki ochronnej do betonu 
- metodą „pull-off 
- Procedura ITB LO-6 Oznaczanie przepuszczalności C02 przez powłoki 
- malarskie, bitumiczne i z tworzyw sztucznych oraz folie z tworzyw sztucznych 
- Procedura ITB nr 211 Wymagania techniczne i metody badań zapraw 

plastycznych oraz warunki odbioru pocienionych wypraw z zapraw plastycznych. 
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 M.16.00.00 ODWODNIENIE OBIEKTÓW. 
 

M.16.01.00 ODWODNIENIE POMOSTU 
 

M.16.01.03 SĄCZKI ODWADNIAJ ĄCE IZOLACJĘ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania, osadzenia i odbioru sączków 
odwadniających izolację konstrukcji niosącej obiektu mostowego dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi 
powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa 
mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- 
budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w 
powiecie opolskim – etap I”. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiOR 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż sączków odwadniających izolację ustroju niosącego 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami 
podanymi w  STWiOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

Sączki powinny być wykonane z tworzyw sztucznych, być odporne na zakres temperatury od -30ºC do 
230ºC, posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM oraz atest wytwórcy. 

Rura odpływowa PE-HD o długości dostosowanej do grubości płyty konstrukcji. 
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Warstwa filtracyjna z grysu bazaltowego otoczonego kompozytem epoksydowym. 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Montaż sączków winien przebiegać zgodnie z Dokumentacją Projektowaną przy zachowaniu szczególnej 
dokładności i staranności wykonania. Sposób osadzania i wytyczne montażu sączków ujęte są w karcie 
ODW11 Katalogu Detali Mostowych. 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

Rurki sączków można montować przed betonowaniem konstrukcji, mocując je do zbrojenia bądź 
umieszczając w wywierconych otworach w konstrukcji, w miejscach określonych wg rysunków roboczych 
opracowanych przez Wykonawcę. Lejki sączków powinny być przyklejane do konstrukcji przy użyciu 
klejów na bazie żywicy epoksydowej. 

Sączki montować na całej długości obiektów; 

- po obu stronach konstrukcji nośnej dla obiektów mających spadek dwustronny, 

- po jednej, niższej stronie w przypadku spadku jednostronnego. 

Rozstaw sączków powinien być tak dobrany aby nie dopuścić do spływu wody na jezdnie pod obiektem 
lub zalewania elementów konstrukcji obiektu. W przypadku konieczności montażu sączków w miejscach, 
gdzie takie zagrożenie istnieje, należy sprowadzić wodę do kolektora odwadniającego. 

Montaż sączków odwadniających należy przeprowadzić szczególnie starannie zapewniając ich 
zagłębienie co najmniej 5mm poniżej górnej powierzchni płyty pomostu, przy czym należy zapewnić 
łagodne przejście z poziomu płyty na poziom krawędzi lejka spustowego. 
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W przypadku zastosowania systemu odwodnienia pomostu z użyciem drenów płaskich, należy w sitku 
sączka wyciąć otwory do przepuszczenia przez nie końcówek drenów.  

Osadzenie sączków nie może powodować zamakania konstrukcji obiektu. W przypadku gdy sączki 
występują nad rurami odwadniajacymi należy je do nich podłączyć. 

Organizacja robót powinna precyzować sposób montażu, oraz uwzględniać pomosty i podesty, a także 
bezpieczeństwo ruchu na i pod obiektem mostowym. 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

Następujące elementy podlegają kontroli: 

- lokalizacja sączków, 

- sposób instalacji sączków, 

- działanie sączka i jego efektywność, 

- gdy zastosowano geodrenaż, zdolność transportu wody przez geodreny do sączków i na zewnątrz 
konstrukcji. 

Jeżeli wszystkie wyżej wymienione badania dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami. Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badań daje podstawy do 
nieodebrania całości robót objętych niniejszą Specyfikacją. W takim przypadku należy, wymienić wadliwe 
elementy, usunąć usterki i całość przedstawić do ponownego badania. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 sztuka (szt.) wbudowanego i odebranego sączka o długości rury odpływowej 
dostosowanej do grubości płyty pomostowej. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiór robót przeprowadza się w oparciu o pozytywne wyniki badań wg punktu 6 niniejszej Specyfikacji 
oraz zgodność z Dokumentacją Projektową i Katalogiem Detali Mostowych. 
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9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 

- koszt opracowania organizacji i harmonogramu robót i uzyskanie akceptacji Inżyniera, 

- koszt wykonania urządzeń pomocniczych i pomostów roboczych wraz z ich późniejszą rozbiórką, 

- koszt zabiegów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników ruchu. 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- przygotowanie (oczyszczenie) otworów w konstrukcji, ewentualne wiercenie otworów w przypadku 
montażu sączków po zabetonowaniu płyty, 

- zamontowanie rurki odwadniającej i sączka, 

- ewentualne uszczelnienie masą zalewową, 

- wykonanie warstwy filtracyjnej z grysu, 

- wszelkie pozostałe prace i materiały pomocnicze dla wykonania sączka zgodnie z Katalogiem Detali 
Mostowych, 

- oczyszczenie stanowiska pracy, 

- koszty badań i pomiarów. 

W cenie jednostkowej mieszczą się również odpady i materiały pomocnicze. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
Nie występują. 

10.2 Inne 

Katalog Detali Mostowych 
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M.19.00.00 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU 
 

M.19.01.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE 
 

M.19.01.21 BALUSTRADY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru balustrad i 
poręczy na obiektach mostowych dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce 
Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa mostu w km 16+675.00 i 
rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki pieszo-
rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wymienionych w punkcie 
1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Balustrada - urządzenie bezpieczeństwa ruchu pieszego i/lub rowerowego stosowane w celu 
zapobieżenia wypadnięciu osób lub pojazdów z obiektu. 

Poręcz dla niepełnosprawnych - urządzenie bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz niepełnosprawnych na 
wózkach inwalidzkich stosowane w celu ułatwienia poruszania się po lub w rejonie obiektu 
mostowego. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

Dla mostów stosuje się balustrady z rozbiórki po wykonaniu oczyszczenia z istniejących powłok 
malarskich, wykonaniu nowych powłok malarskich. Dla mostów należy przyjąć 20% balustrady do 
odtworzenia. 

Dla kładki pieszo rowerowej należy wykonać balustradę zgodnie z dokumentacja techniczną.  

Słupki balustrady wykonać z profili stalowych rurowych ze stali S355.  

Słupki balustrady należy zabezpieczyć poprzez warstwę ocynku o min grubości 120 mm. 

Balustradę należy osadzić na wcześniej wbetonowanych ustrój nośny markach stalowych. 

Wypełnienie balustrady należy wykonać ze szkła hartowanego bezbarwnego, podwójnego klejonego. 

Należy zastosować typ/konstrukcję balustrady/poręczy określony w Dokumentacji Projektowej. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa nie podaje typu i wysokości balustrady należy wykonać ją zgodnie z kartą BAL 
1.0 w/w katalogu o wysokości 1.10m (przy ścieżkach rowerowych i nad liniami kolejowymi wymagane są 
odpowiednio wysokości 1.20m i 1.30m). 

− balustrady, słupki i poręcze należy wykonać z kształtowników i płaskowników ze stali S335 wg PN-
EN 10025-2, 

− do spawania użyć elektrod wg PN-EN ISO 2560: lub innych zaakceptowanych przez Inżyniera. 

W przypadku stosowania balustrady pełnej materiał wypełnienia musi być odporny na uderzenia. Materiał 
ten podlega akceptacji Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego 
typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed 
uszkodzeniami samego elementu jak i nałożonej na niego powłoki antykorozyjnej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Wymagania podstawowe 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji rysunki robocze przedstawiające: 

− konstrukcję balustrad/poręczy, 

− rozwiązanie połączenia elementów wypełnienia z elementami stalowymi 

− rozwiązanie dylatacji balustrad/poręczy (m.in. nad urządzeniami dylatacyjnymi obiektu mostowego), 

− rozwiązanie połączenia balustrady pomiędzy płytami pomostu kładki. 

− rozmieszczenie słupków i dylatacji, 

− sposób kotwienia do obiektu. 

Rysunki robocze muszą uwzględniać wszystkie warunki montażu. 

Balustrada powinna być wykonana w wytwórni w elementach o długości dostosowanej do możliwości 
przewozowych. 

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Elementy przed zabezpieczeniem należy oczyścić do 2 stopnia czystości wg PN-ISO 8501-1. 

Wszystkie elementy oraz wystające części zakotwień powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez 
metalizację ogniową cynkiem o grubości 85 mikrometrów zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461. 

Połączenia montażowe należy zabezpieczać poprzez cynkowanie natryskowe o grubości minimum 
140 mikrometrów. 

Balustrady/poręcze należy dodatkowo po wykonaniu montażu na obiekcie pokrywać powłokami 
malarskimi (warstwa gruntująca i nawierzchniowa) o łącznej grubości min. 160 mikrometrów. Doboru 
zestawu farb dokona Wykonawca i uzyska akceptację Inżyniera. Kolor warstwy nawierzchniowej wg 
wskazania Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola spoin 

Dopuszczalna klasa wadliwości spoin nie wyższa niż W2 wg PN-EN 970. 

6.3. Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego 

Pomiar grubości powłoki cynkowej oraz powłok malarskich wg EN ISO 2178. 

6.4. Kontrola usytuowania 

Dopuszczalna odchyłka od prawidłowego przebiegu wynosi 5 mm na długości 8 m. Dopuszczalna 
odchyłka od rzędnych projektowanych i odchyłka od usytuowania w planie w stosunku do osi drogi +/-
1cm. 

7. ODBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr)  zamontowanej i odebranej balustrady/poręczy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiorom podlegają: 

− warsztatowe wykonanie balustrad/poręczy, 

− jakość wykonanego wypełnienia balustrady, 

− balustrada/poręcz po jej osadzeniu w konstrukcji i wykonaniu połączeń elementów, 

− ochrona antykorozyjna balustrad/poręczy. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:  

− opracowanie rysunków roboczych i uzyskanie akceptacji Inżyniera, 

− zakup i dostarczenie materiałów,  

− warsztatowe wykonanie balustrady/poręczy, 

− transport i wbudowanie w obiekt,  

− ochronę antykorozyjną,  

− wykonanie wymaganych badań i pomiarów. 

W cenie jednostkowej mieszczą się również odpady i materiały pomocnicze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 
PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych –Część 2: Warunki techniczne 

dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych. 

PN-H-84023-01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 

PN-EN ISO 2560 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali 
niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja. 

PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) - 
Wymagania i badania 

PN-EN 970 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne 

PN-EN ISO 2178 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda 
magnetyczna. 

PN-EN ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie 
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przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 
usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

PN-ISO 8501-2 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych 
powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 

10.2 Inne przepisy 
 „Katalog detali mostowych” Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt-

Warszawa” Sp. z o.o.; Warszawa 2002 
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M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE 
 

M.20.01.00 ROBOTY RÓŻNE 
 

M.20.01.01 RURY OSŁONOWE DLA PRZEWODÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru rur osłonowych dla przewodów wbudowanych lub podwieszonych do konstrukcji obiektów 
mostowych dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów 
od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 
16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach 
projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I”. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót mostowych wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiOR 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu: 

− wbudowanie rur osłonowych dla przewodów w konstrukcje chodników na obiektach mostowych, 

− podwieszenie rur osłonowych dla przewodów do konstrukcji niosących obiektów mostowych wraz z 
elementami podwieszeń. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

2.2.1. Rury osłonowe do wbudowania 

Do wbudowania należy stosować bezkielichowe rury o przekroju kołowym zamkniętym średnica 
zewnętrzna φ110mm , wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD), posiadające karbowaną 
warstwę zewnętrzną i gładką warstwę wewnętrzną oraz końce obcięte prostopadle do osi podłużnej. 

W przypadku remontu obiektów mostowych dla istniejących przewodów, których nie można wyłączyć z 
użytku na czas prowadzenia robót remontowych, należy stosować rury osłonowe dwudzielne o średnicy 
zewnętrznej 110mm i wewnętrznej 100mm wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD) . 

Połączenia rur na długości obiektu mostowego należy wykonać jako szczelne (np. przy użyciu 
specjalnych złączek szczelnych przeznaczonych dla danego typu rur). Zastosowanie elementów 
uszczelniających z innego systemu (Producenta) niż użyte rury osłonowe wymaga uzyskania zgody 
Inżyniera. 

Na każdej rurze powinien być umieszczony napis zawierający: 

− znak lub nazwę wytwórni, 

− średnicę zewnętrzną i grubość ścianki, 

− numer normy wg której została wykonana, 

− rok produkcji. 

2.2.2. Rury osłonowe podwieszane 

Jako rury osłonowe podwieszane należy stosować rury gładkościenne, bezkielichowe, o przekroju 
kołowym zamkniętym, średnica zewnętrzna φ125mm, wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości 
(PEHD) odpornego zarówno na działanie promieni ultrafioletowych jak i działanie niskich temperatur. 

W przypadku remontu obiektów mostowych dla istniejących przewodów, których nie można wyłączyć z 
użytku na czas prowadzenia robót remontowych, należy stosować gładkościenne rury osłonowe 
dwudzielne o przekroju kołowym, średnica zewnętrzna φ110mm, wewnętrzna 80mm, wykonane z 
polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD) odpornego zarówno na działanie promieni ultrafioletowych jak i 
działanie niskich temperatur. 

Połączenia rur na długości obiektu mostowego należy wykonać jako szczelne (np. przy użyciu 
specjalnych złączek szczelnych przeznaczonych dla danego typu rur). Zastosowanie elementów 
uszczelniających z innego systemu (Producenta) niż użyte rury osłonowe wymaga uzyskania zgody 
Inżyniera. 

Zaleca się dostosowanie koloru rur i elementów podwieszeń do kolorystyki obiektu mostowego. Kolor 
tych elementów dobiera Wykonawca i przedkłada Inżynierowi do akceptacji. 

2.2.3. Materiały stalowe: 

Do wykonania podwieszeń dla rur należy użyć: 

− pręty okrągłe wg PN-84/H-93000, 

− kątowniki równoramienne wg PN-EN 10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998+ Ap1:2003, 

− blachy wg PN-83/H-92120 

− lub typowe systemy podwieszeń dla rur osłonowych 

− należy przyjąć ciężar jednego metra bieżącego rur podwieszanych o ciężarze 5kN/mb. 

Wszystkie te elementy ze stali gatunku S235. 

Nie jest wymagane uzyskanie atestu na wyroby i materiały stalowe.  

Elementy złączne: 
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− śruby z łbem sześciokątnym, klasy dokładności A i B wg PN-EN ISO 4014:2004, 

− nakrętki sześciokątne, odmiana 1, klasy dokładności A i B wg PN-EN ISO 4032:2004, 

− podkładki okrągłe, szereg normalny, klasa dokładności A wg PN-EN ISO 7089:2004, 

− elementy kotwiące do konstrukcji obiektu wg opracowania roboczego Wykonawcy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

Dobór sprzętu i narzędzi do wykonania robót należy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Inżynierem. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

Transport materiałów dowolnymi środkami transportowymi w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi (dotyczy również zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych).  

Rury winny być w czasie transportu i składowania chronione przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. Maksymalna wysokość ich składowania (w pozycji poziomej) wynosi 1m. Temperatura w 
miejscu przechowywania rur nie powinna przekraczać +30°. Podczas prac przeładunkowych rur nie 
należy rzucać.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące wbudowania rur oslonowych 

Rury należy umieścić w konstrukcji chodników w położeniu zgodnym z Dokumentacją Projektową. 

Końce rur należy zabezpieczyć przed możliwością zmiany położenia w czasie betonowania oraz 
przedostaniem się do ich wnętrza masy betonowej lub wody. 

W miejscach dylatacji konstrukcji rury osłonowe należy dylatować przez założenie muf z rur z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu o średnicy wewnętrznej większej o około 2mm. 

Dla rur dwudzielnych mufę należy wykonać również z rury dwudzielnej o średnicy wewnętrznej większej o 
około 2mm, obcinając szew na odcinkach rur osłonowych wchodzących do mufy. 

5.3. Szczegółowe wymagania dotycz ące podwieszenia rur osłonowych 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia: 

− rysunków roboczych dla podwieszeń rur, 

− projekt technologii i organizacji robót. 
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Powyższe opracowania projektowe podlegają akceptacji przez Inżyniera. 

5.3.1. Rysunki robocze 

W projekcie roboczym należy rozwiązać m.in. następujące zagadnienia: 

− szczegółowe rozpracowanie sposobów zawieszania rur, 

− rysunki robocze konstrukcji stalowych podwieszających rury, 

− sposoby łączenia rur, 

− szczegóły przeprowadzenia rur przez elementy obiektu (np. przyczółek, betonowe bariery 
wkopywane w pasie dzielącym, itp.)  

− szczegóły uszczelnień, 

− sposoby kompensacji różnicy odkształceń. 

5.3.2. Projekt technologii i organizacji robót 

W projekcie tym należy rozwiązać m.in. następujące zagadnienia: 

− metodę montażu, 

− pomosty i podesty robocze umożliwiające dostęp do miejsca wbudowania rur,  

− zagadnienia bezpieczeństwa pracy, 

− bezpieczeństwo ruchu na trasach komunikacyjnych pod obiektami, na których prowadzone będą 
prace montażowe, 

− opracowanie sposobu prowadzenia prac nad czynnymi liniami kolejowymi i uzgodnienie go z 
administratorem linii kolejowej.  

5.3.3. Warsztatowe wykonanie elementów stalowych 

Elementy konstrukcyjne podwieszeń należy wykonać w warsztacie zgodnie z warunkami normy PN-89/S-
10050 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Rozmieszczenie elementów podwieszeń ma 
gwarantować prawidłowe ułożenie rur osłonowych, oraz funkcjonowanie mediów znajdujących się w 
wewnątrz rury osłonowej. Nośność elementów podwieszeń   

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegają wszystkie powierzchnie elementów stalowych za wyjątkiem 
powierzchni, które po wbudowaniu stykać się będą z betonem. 

Powierzchnie podlegające zabezpieczeniu antykorozyjnemu należy oczyścić przez odtłuszczenie a 
następnie piaskowanie lub śrutowanie do drugiego stopnia czystości wg PN-ISO 8501-1:1996+Ap1:2002, 

Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać przez metalizację natryskową cynkiem wg PN-EN ISO 
1461:2000 o grubości powłoki 80 mikronów. 

Nakrętki i podkładki należy zabezpieczyć przez kadmowanie. 

5.3.4. Montowanie i wbudowanie podwiesze ń 

Roboty prowadzone być muszą zgodnie z projektem technologii i organizacji robót. 

Montaż konstrukcji stalowej winien być zgodny z zasadami normy PN-89/S-10050. 

Po ukończeniu montażu należy odtworzyć zabezpieczenia antykorozyjne, które uległy uszkodzeniu w 
trakcie prowadzenia robót montażowych. 

5.2.6. Przejścia rur przez elementy konstrukcyjne lub wyposa żenia obiektu 

W celu przeprowadzenia rur przez elementy obiektu mostowego należy w trakcie prac przy betonowaniu 
przyczółków zamontować rury osłonowe z PEH o średnicy wewnętrznej min. 125mm. 
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Przejścia rur przez te elementy należy odpowiednio uszczelnić. Sposób uszczelnienia ustali Wykonawca 
w opracowaniu roboczym podlegającym akceptacji Inżyniera. 

5.3.5. Układanie rur i ich ł ączenie 

Roboty te należy wykonywać zgodnie z : 

− Dokumentacją Projektową, 

− rysunkami roboczymi,  

− projektem technologii i organizacji robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

6.2.1. Zakres kontroli dla rur wbudowywanych 

Kontroli podlegają:  

− rodzaj materiału i wymiary zastosowanych rur,  

− zgodność ułożenia z Dokumentacją Projektową,  

− drożność rur, 

− prawidłowość połączenia rur i ich uszczelnienie, 

− prawidłowość ułożenia muf na dylatacjach. 

6.2.2. Zakres kontroli dla rur podwieszanych 

Kontroli podlegają: 

− zgodność z Dokumentacją Projektową, rysunkami roboczymi, i projektem technologii i organizacji 
robót oraz z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji.  

− warsztatowe wykonanie elementów podwieszających, 

− zabezpieczenia antykorozyjne, 

− rury przeznaczone do wbudowania (rodzaj materiału i wymiary), 

− osadzenie podwieszeń w istniejących elementach, 

− wbudowanie rur.  

− kontrola jakości wykonania elementów stalowych zgodnie z normą PN-89/S-10050, 

− tolerancje wykonania elementów stalowych zgodnie z normą jw. 

− jakość spoin oceniana na podstawie oględzin zewnętrznych wg PN-EN 970:1999 (klasa wadliwości 
spoin nie wyższa niż W2). 

− materiały przeznaczone do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych PN-EN 22063:1996,  

− powierzchnia wyrobów przed naniesieniem zabezpieczeń antykorozyjnych wg PN-70/H-97052, 

− sprawdzenie sposobu natryskiwania powłoki metalizacyjnej wg wg PN-EN ISO 1461:2000, 

− sprawdzenie grubości powłok antykorozyjnych za pomocą mierników magnetycznych lub 
elektromagnetycznych, 

Jeżeli wszystkie wyżej wymienione badania (p. 6.2.1 lub p. 6.2.2) dadzą wynik pozytywny, wykonane 
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badań 
daje podstawy do nieodebrania całości robót objętych niniejszą Specyfikacją. W takim przypadku należy, 
wymienić wadliwe elementy, usunąć usterki i całość przedstawić do ponownego badania. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1m (metr) wbudowanej (lub podwieszonej) i odebranej rury osłonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiorowi przez Inżyniera podlegają wszystkie roboty składowe wymienione w punkcie 6.2.1. i 6.2.2. 
niniejszej Specyfikacji Technicznej, na podstawie kontroli jakości zgodnej z pkt.6. niniejszej Specyfikacji.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 

− zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji (w tym m.in. wszystkich 
niezbędnych materiałów), 

− wykonanie opracowań roboczych wg p. 5.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej, i uzyskanie 
akceptacji Inżyniera, 

− wykonanie wymaganych badań dla materiałów i elementów konstrukcyjnych, 

− warsztatowe wykonanie, transport i montaż stalowych elementów podwieszających wraz z 
zabezpieczeniem antykorozyjnym, 

− wykonanie i demontaż niezbędnych urządzeń montażowych i pomostów roboczych,  

− wykonanie otworów w elementach obiektu mostowego w celu przeprowadzenia rur osłonowych, 

− zabezpieczenie użytkowników tras komunikacyjnych w obrębie prowadzenia robót, 

− osadzenie podwieszeń,  

− wbudowanie rur,  

− wykonanie wszystkich niezbędnych uszczelnień,  

− montaż urządzeń kompensujących odkształcenia, 

− wykonanie niezbędnych pomiarów, 

− oczyszczenie stanowiska pracy, 

− wywóz odpadów, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 1: Wymagania ogólne 
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PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 21:  Wymagania 
szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych 

PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 22: Wymagania szczegółowe. 
Systemy rur instalacyjnych giętkich. 

PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 23: Wymagania szczegółowe. 
Systemy rur instalacyjnych elastycznych   

 

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.  

PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i niskostopowe. 

PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka, pręty walcowane na gorąco. 

PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej – Wymiary. 

PN-EN 10056-2:1998+ Ap1:2003 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i 
wymiarów. 

 

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa 
ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 
powłok. 

PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). 
Wymagania i badania 

PN-EN 22063:1996 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy 

PN-EN ISO 3882:2004 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Przegląd metod pomiaru grubości 

PN-EN ISO 3497:2004 Powłoki metalowe. Pomiary grubości powłok. Metody spektrometrii rentgenowskiej 

 

PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania 
łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie  

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne 

 

 

PN-EN ISO 4014:2004 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B 

PN-EN ISO 7091:2003 Podkładki okrągłe - Szereg normalny - Klasa dokładności C 

PN-EN ISO 4032:2004 Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasy dokładności A i B 

 

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
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 M.20.01.04 ZNAKI POMIAROWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z osadzeniem znaków pomiarowych na obiektach inżynierskich dla zadania 
„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 
17+101.00  oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów 
wraz z infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury 
pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I”. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiOR 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu: 

− wykonanie i osadzenie znaków pomiarowych na obiektach inżynierskich, 

− założenie w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu mostowego stałych znaków wysokościowych 
nawiązanych do niwelacji państwowej, 

− wykonanie niezbędnych prac geodezyjnych, 

− kontrolę osiadań podpór do czasu ich ustabilizowania się. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagani ogólne”. 

Znaki pomiarowe  – znaki wysokościowe (repery) umieszczane na obiektach inżynierskich w celu oceny 
prawidłowości pracy obiektów lub wodowskazy umieszczane przy obiektach mostowych 
zlokalizowanych nad ciekami wodnymi, służące do pomiaru poziomu przepływającej wody. 

Stały znak wysoko ściowy  – utrwalony w terenie znak wysokościowy o określonej rzędnej względem 
przyjętego poziomu odniesienia, stanowiący podstawę pomiarów niwelacyjnych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

Znaki pomiarowe powinny być wykonane z trwałego materiału, odpornego na czynniki atmosferyczne.  

Do wykonania i osadzenia znaków pomiarowych konieczne są następujące materiały: 

− prefabrykowane lub wykonane „na mokro” słupki z betonu C20/25 – wg Specyfikacji M.13.01.00, 

− trzpienie geodezyjne ze stali nierdzewnej, 

− elementy stalowe (profile, pręty itp.) ze stali zwykłej jakości wg PN-89/H-84023.01, 

− kompozycje epoksydowe – do osadzania trzpieni w otworach można stosować dowolną kompozycję 
na bazie żywic epoksydowych posiadającą Aprobatę Techniczną IBDiM  

Materiały użyte do wykonania i osadzenia znaków pomiarowych powinny uzyskać akceptację Inżyniera.  

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

Można zastosować dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

Transport dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.1.1. Ogólne wymagania dotycz ące znaków wysoko ściowych 

Znaki wysokościowe na obiektach inżynierskich, o ile Dokumentacja Projektowa nie mówi inaczej należy 
umieścić: 

1) na głowicach tuneli  - nie mniej niż 3 sztuki, 

2) na każdej z podpór – nie mniej niż 4 sztuki, 

3) po obu stronach przęseł: 

 a) nad podporami, 

 b) w środku rozpiętości przęseł dłuższych niż 21m, w osiach skrajnych dźwigarów lub w punktach 
znajdujących się nad dolnymi krawędziami ustrojów płytowych. 

Znaki wysokościowe należy powiązać ze stałym znakiem wysokościowym.  
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5.1.2. Ogólne wymagania dotycz ące stałych znaków wysoko ściowych 

Stały znak wysokościowy należy umieścić poza korpusem nasypu drogi w niewielkiej odległości od 
obiektu i dowiązać do układu niwelacji państwowej. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie mówi inaczej należy wykonać: 

− 1 stały znak wysokościowy dla obiektów o długości mniejszej niż 100m, 

− 2 stałe znaki wysokościowe w pobliżu skrajnych podpór dla obiektów o długości 100m i większej. 

5.1.3. Ogólne wymagania dotycz ące wodowskazów 

Przy każdym obiekcie mostowym zlokalizowanym nad naturalnym ciekiem wodnym należy wykonać 
i umieścić 1 wodowskaz o ile Dokumentacja Projektowa nie mówi inaczej. 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.2.1 Znaki wysoko ściowe 

Wykonawca sporządzi projekt roboczy określający rodzaj, lokalizację i szczegóły montażu znaków 
wysokościowych i przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

Zakłada się wykonanie znaków wysokościowych w postaci stalowych trzpieni ze stali nierdzewnej 
osadzonych w otworach wierconych przy użyciu kompozycji na bazie żywic epoksydowych. 

Miejsce osadzenia znaku (trzpienia) musi zapewnić możliwość ustawienia na nim łaty niwelacyjnej i 
wykonanie odczytu, natomiast kształt trzpienia powinien zapewnić jednoznaczny sposób ustawienia na 
nim łaty. 

Przed przystąpieniem do wykonania otworów należy wykonać niezbędne pomosty i rusztowania 
umożliwiające dostęp do konstrukcji w miejscach wykonywania odwiertów a także zapewniające 
bezpieczeństwo pracy obsługi oraz bezpieczeństwo użytkowników dróg. 

Średnicę i głębokość otworów należy ustalić w projekcie roboczym na podstawie średnicy trzpieni 
przewidzianych do osadzenia oraz zaleceń Producenta kompozycji epoksydowej. 

Po wywierceniu otworów należy je oczyścić strumieniem sprężonego powietrza o ciśnieniu nie mniejszym 
niż 0,6 MPa i zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

Prace przy użyciu kompozycji epoksydowej prowadzone winny być zgodnie z instrukcją jej stosowania 
podaną przez Producenta.  

Trzpienie przed ich osadzeniem w otworach muszą być dokładnie oczyszczone. 

W celu umożliwienia prowadzenia kontroli osiadań podpór obiektu mostowego znaki wysokościowe 
przewidziane do osadzenia w podporach obiektu należy zamontować bezpośrednio po rozszalowaniu 
podpór i zaniwelować w oparciu o stały znak wysokościowy nawiązany do układu niwelacji państwowej. 

5.2.2. Stałe punkty wysoko ściowe 

Stały znak wysokościowy należy wykonać przed założeniem znaków wysokościowych na podporach. 

Stały znak wysokościowy należy wykonać w postaci słupka betonowego (prefabrykowanego lub „na 
mokro”) z osadzonym na górnej powierzchni trzpieniem geodezyjnym ze stali nierdzewnej. 

Słupek należy wykonać o przekroju 20x20cm i wysokości takiej, aby podstawa słupka była posadowiona 
poniżej poziomu przemarzania, a wierzch z osadzonym trzpieniem geodezyjnym znajdował się ok. 20cm 
nad powierzchnią terenu. 
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5.2.3. Wodowskazy 

Wykonawca w oparciu o Dokumentację Projektową sporządzi projekt roboczy określający rodzaj, 
lokalizację i szczegóły montażu wodowskazów i przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

Wodowskazy należy umieszczać w miejscach umożliwiających dostęp do nich w celu wykonania 
odczytów. 

5.2.4. Prace geodezyjne 

Dla każdego stałego znaku wysokościowego należy sporządzić opis topograficzny umożliwiający: 

− odnalezienie i zidentyfikowanie znaku, 

− naniesienie punktu na mapę topograficzną (1:10 000). 

Ponadto dla każdego stałego znaku wysokościowego należy określić jego rzędną w nawiązaniu do 
układu niwelacji państwowej. 

W oparciu o rzędne stałych znaków wysokościowych należy określić rzędne znaków wysokościowych 
osadzonych na obiekcie. Rzędne te powinny być określone z dokładnością do 1mm. 

Dla poszczególnych zadań geodezyjnych związanych z osadzeniem znaków pomiarowych na obiektach 
inżynierskich i monitoringiem osiadań podpór obiektu mostowego należy sporządzić odpowiednie 
opracowania, z których należy utworzyć końcową dokumentację geodezyjną. 

5.2.5. Kontrola osiada ń podpór 

Wykonawca opracuje projekt i harmonogram kontroli osiadań podpór obiektu mostowego i przedłoży do 
akceptacji przez Inżyniera.  

Jeżeli wymagają tego okoliczności wykonania obiektu mostowego (obiekt zlokalizowany na terenie szkód 
górniczych, itp.) Wykonawca w porozumieniu z Inżynierem lub na Jego wniosek powinien rozszerzyć 
zakres monitoringu o dodatkowe pomiary (np. kontrola pionowości podpór, itp.). 

Monitoring osiadań należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera harmonogramem w 
oparciu o pomiar bazowy wykonany bezpośrednio po zamontowaniu znaków wysokościowych w 
podporach obiektu mostowego. 

Wyniki pomiarów kontrolnych (monitoringu) należy na bieżąco przekazywać Inżynierowi oraz po 
zakończeniu monitoringu dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

Dla obiektów o konstrukcji niosącej opartej na podporach za pomocą łożysk zakres dopuszczalnych 
wartości nierównomiernego osiadania podpór podano w Dokumentacji Projektowej dla każdego obiektu. 
Po ich przekroczeniu należy przeprowadzić rektyfikację łożysk wg odpowiedniej STWiOR. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

6.2.1. Kontrola jako ści materiałów 

Wbudowane materiały powinny spełniać wymagania podane w punkcie 2. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej 
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6.2.2. Kontrola jako ści wykonania 

Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

6.2.2. Kontrola jako ści prac geodezyjnych 

Kontrolę prac geodezyjnych należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach  wytycznych GUGiK. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1szt. (sztuka) osadzonych znaków pomiarowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową 
i wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, sprawdzeniu dokumentów wykonanych pomiarów 
geodezyjnych oraz na wizualnej ocenie wykonanych robót. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:  

− zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji umożliwiających wykonanie 
i osadzenie znaków pomiarowych, w tym wszystkich materiałów (podstawowych i pomocniczych) 

− opracowanie projektów roboczych i uzyskanie akceptacji Inżyniera, 

− opracowanie harmonogramu kontroli osiadań podpór wraz z uzyskaniem akceptacji Inżyniera, 

− wykonanie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych, 

− osadzenie znaków pomiarowych, 

− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i opracowań geodezyjnych, 

− oczyszczenie miejsca pracy i usunięcie odpadów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-89/H-84023.01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 
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 Normy wg M.13.01.00 

10.2 Inne przepisy 
 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 200r. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie 
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M.20.01.21 PRÓBNE OBCIĄŻENIE KONSTRUKCJI NIOSĄCEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania 
próbnego obciążenia konstrukcji niosącej kładki pieszej dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi 
powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa 
mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- 
budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w 
powiecie opolskim – etap I”. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem próbnego obciążenia konstrukcji niosącej obiektu mostowego. 

Przeprowadza się tylko obciążenie statyczne. W przypadku przęseł mostów kolejowych o rozpiętości 
powyżej 15m dodatkowo wymagane jest wykonanie obciążenia dynamicznego. 

Liczbę ustawień obciążenia próbnego określono w Dokumentacji Projektowej. 

Obciążeniu dynamicznemu (jeśli wymagane) poddaje się każde przęsło badane pod obciążeniem 
statycznym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w STWiOR DM.00.00.00„Wymagania ogólne”. 

Próbne obciążenie - obciążenie ustroju niosącego obiektu mostowego mające na celu sprawdzenie 
zgodności obliczonych ugięć ustroju z ugięciami pomierzonymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

Dokumentacje Projektowe nie obejmują Projektu próbnego obciążenia. Wykonawca ma obowiązek 
sporządzić Projekt próbnego obciążenia i przedłożyć go Inżynierowi do zatwierdzenia. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

Wszelkie materiały konieczne do wykonania próbnego obciążenia, w tym ewentualne materiały konieczne 
do budowy pomostów roboczych dla obsługi pomiarów należy wykonać zgodnie z  Projektem próbnego 
obciążenia. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

Sprzęt do przeprowadzenia próbnego obciążenia (środki obciążające oraz sprzęt pomiarowy) powinien 
odpowiadać wymaganiom projektu próbnego obciążenia oraz podlega akceptacji przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

Transport sprzętu dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Projekt próbnego obci ążenia 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji wykonane we własnym zakresie i na koszt własny 
projekt próbnego obciążenia, projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich będzie wykonywane próbne obciążenie obiektu. 

5.3. Założenia do projektu próbnego obci ążenia 

Projekt próbnego obciążenia należy opracować przy następujących założeniach wyjściowych: 

− konstrukcja obliczona została dla klasy obciążenia zgodnej z podaną w Dokumentacji Projektowej, 

− projekt próbnego obciążenia konstrukcji betonowej, żelbetowej i sprężonej powinien być zgodny z 
normą PN-S-10040, 

− projekt próbnego obciążenia konstrukcji stalowej i zespolonej powinien być zgodny z normą PN-S-
10050, 

− badania w czasie próbnego obciążenia oraz analizę wyników wykonuje na zlecenie i koszt 
Wykonawcy jednostka naukowo-badawcza zatwierdzona przez Zamawiającego. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności przebiegu próbnego obciążenia z Projektem próbnego 
obciążenia i wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 

Sposób załadowania środków obciążających podlega sprawdzeniu przez określenie za pomocą ważenia 
nacisków na poszczególne osie bezpośrednio przed ich użyciem. Naciski te mogą się różnić od 
założonych w projekcie próbnego obciążenia o nie więcej niż ± 5%.  

Wykonawca winien posiadać dokument zważenia wszystkich pojazdów przewidzianych do użycia przy 
próbnym obciążeniu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest jedno ustawienie taboru obciążającego przy próbach statycznych. Próby 
dynamiczne (jeśli wymagane) mieszczą się w obmiarze prób statycznych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

Prawidłowość wykonania próbnego obciążenia ustala się komisyjnie przy udziale: 

− Inżyniera, 

− przedstawiciela użytkownika drogi,  

− przedstawiciela autorskiego biura projektów, które sporządziło Dokumentacje Projektowe obiektu, 

− Wykonawcy. 

Z próbnego obciążenia sporządza się protokół zawierający m.in. wyniki badań i oględzin konstrukcji oraz 
wnioski. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:  

− sporządzenie projektu próbnego obciążenia oraz uzyskanie akceptacji Inżyniera, 

− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji i zakupu materiałów, 

− najem środków transportowych, ich załadunek, ważenie, ustawienie na obiekcie w określonych 
miejscach,  

− przetrzymanie obciążenia w czasie ze zmianą pozycji obciążenia,  

− przejazdy taboru obciążającego podczas dynamicznego próbnego obciążenia (jeśli wymagane),  

− wyładunek balastu,  

− oczyszczenie pojazdów wraz z ich odprowadzeniem,  

− koszty obsługi geodezyjnej,  

− koszty ewentualnych pomostów roboczych do obsługi pomiarów i oględzin konstrukcji. 

− badania w czasie próbnego obciążenia oraz analizę wyników wykonaną przez jednostkę naukowo-
badawczą zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 

PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
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M.22.01.03  OSADZENIE W BETONIE KOTEW I PRĘTÓW 
 

1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 

osadzeniu w istniejącym betonie kotew lub prętów dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 

1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa mostu w km 

16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- budowa kładki i 

ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie 

opolskim – etap I”. 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 

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

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

osadzenie w istniejącym betonie kotew lub prętów, a więc: 

− wywiercenie w istniejącym betonie zbrojonym lub nie zbrojonym otworów o średnicy 
i głębokości podanej w Rysunkach,  

− przygotowanie osadzonych prętów i kotew wraz z nagwintowaniem końców prętów 
w przypadku kotew,  

− osadzenie prętów lub kotew w wywierconych otworach, przy użyciu kompozycji na bazie 
żywic epoksydowych. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji DMU.00.00.00. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DMU.00.00.00.”Wymagania ogólne”. 

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

Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1.  Pręty i kotwy 

Pręty i kotwy ze stali gatunku St3S-b i 18G2-b wg Specyfikacji M.12.01.00. 

2.2.  Kompozycje epoksydowe 

Do osadzania prętów w otworach stosować można dowolną kompozycję na bazie żywic epoksydowych 

posiadającą Aprobatę Techniczną IBDiM lub jej promesę, po uzgodnieniu jej z Inżynierem. 

Zastosowana kompozycja epoksydowa winna posiadać atest Producenta. 



170   Szczegółowe specyfikacje techniczne 
Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00  oraz budowa 
mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą- budowa kładki i ścieżki pieszo-

rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I. 

ProtechniCon 

3.  Sprzęt 

Wiercenie otworów można wykonywać dowolnymi wiertarkami obrotowymi zapewniającymi ciągłość 

prowadzonych prac i uzyskanie właściwej jakości robót.  

Przewidywany przez Wykonawcę sprzęt podlega uzgodnieniu z Inżynierem. 

Zastosowanie przez Wykonawcę do wykonania cylindrycznego otworu wiertła o średnicy większej lub 

mniejszej od nominalnej średnicy otworu podanej w Rysunkach wymaga zgody Inżyniera. 

4.  Transport 

Transport stali zbrojeniowej i stalowych prętów łącznikowych wg Specyfikacji M.12.01.00.  

Transport żywicy w opakowaniach dowolnymi krytymi środkami transportowymi w sposób 

zabezpieczający przed uszkodzeniami opakowań. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Wymagania ogólne  

− Wiercenie otworów musi być zgodne z Rysunkami co do rozstawu, średnic i głębokości 
otworów. 

− Przed przystąpieniem do robót wiertniczych należy wykonać niezbędne pomosty 
i rusztowania umożliwiające dostęp do konstrukcji w miejscach wykonywania odwiertów 
oraz zapewniające bezpieczeństwo pracy obsługi oraz bezpieczeństwo użytkowników dróg. 

− Po wywierceniu otworów należy je oczyścić strumieniem sprężonego powietrza o ciśnieniu 
nie mniejszym niż 0,6 MPa i zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem. 

− Prace przy użyciu kompozycji epoksydowej prowadzone winny być zgodnie z instrukcją jej 
stosowania podaną przez Producenta.  

− Pręty i kotwy przed ich osadzeniem w otwory muszą być oczyszczone z zabrudzeń i rdzy. 
− W przypadku gdy osadzane w betonie kotwy lub pręty przebijają izolację papową, należy 

zastosować metody i środki zapewniające szczelność izolacji w miejscach przebicia, które 
podlegają akceptacji przez Inżyniera. 

5.2.  Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie lub pod 

obiektem oraz ochrona użytkowników obiektu przed zakurzeniem lub zamoczeniem wodą użytą do 

chłodzenia wiertła, należy do obowiązku Wykonawcy.  

6.  Kontrola jako ści robót 

6.1.  Zakres kontroli jakości 

Kontrola wykonania robót obejmuje: 

− sprawdzenie zgodności rozmieszczenia i wymiarów wierconych otworów z Rysunkami, 
− badanie stali zbrojeniowej wg Specyfikacji M.12.01.00., 
− sprawdzenie zgodności wymiarów osadzonych prętów łącznikowych i kotew z Rysunkami,  
− sprawdzenie przedłożonego przez Wykonawcę atestu dla kompozycji epoksydowej oraz 

sprawdzenie okresu jej trwałości,  
− sprawdzenie prawidłowości osadzenia prętów lub kotew na podstawie badań wg punktu 6.3. 

niniejszej Specyfikacji. 

6.2.  Tolerancje wykonania 

− Średnica osadzonych prętów:   +0,3 mm, -0,5 mm.  
− Długość osadzonych prętów:  ± 5 mm. 
− Rozstaw otworów:    ± 1 cm. 
− Wzajemny rozstaw kotew w jednej grupie (dla zamocowania jednego elementu): ±2 mm. 
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6.3.  Badanie prawidłowości osadzenie w betonie prętów i kotew 

Wstępne badanie (przed przystąpieniem do właściwych robót przy dyblowaniu) dla 3 sztuk osadzonych 

na epoksydzie w otworach prętów - celem stwierdzenia prawidłowości zastosowanej technologii robót.  

Badanie kontrolne po ukończeniu dyblowania dla 5 losowo wybranych przez Inżyniera osadzonych 

prętów łącznikowych.  

6.3.1. Opis badania.  

− Zakotwiony w betonie pręt poddaje się wyciąganiu siłą równą 80% obliczeniowej nośności 
pręta na rozciąganie (a więc sile odpowiadającej naprężeniom równym 80% Re min.).  

− Próbę można uznać za pozytywną, jeśli pod wpływem przyłożonej siły nie nastąpi 
wysunięcie się pręta z betonu o więcej niż 0,5 mm. 

− Dla prętów o małej długości kotwienia dopuszcza się, po uzgodnieniu z Inżynierem, 
zmniejszenie siły wyciągania, ale do wartości nie mniejszej niż 50 % nośności pręta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 kg (kilogram) wklejonych kotew i prętów wraz z wymienionymi w niniejszej 
STWiOR robotami dodatkowymi. 

8.  Odbiór robót 

Odbiorom podlegają: 

− stal na pręty łącznikowe,  
− rozwiercone otwory na pręty zespalające (przed osadzeniem prętów) wraz z ich 

oczyszczeniem, 
− kompozycja epoksydowa służąca do osadzania prętów, 
− osadzanie prętów zespalających,. 

Odbiór końcowy na podstawie wyników badań określonych w punkcie 6.3 niniejszej 

Specyfikacji. 

9.  Podstawy płatno ści 

Wykonanie robót objętych niniejsza Specyfikacja obejmuje: 
− dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
− wykonanie wymaganych badan, 
− wykonanie niezbednych rusztowan i podestów roboczych, 
− wywiercenie otworów w istniejacym betonie wraz z ich oczyszczeniem, 
− dostarczenie i przygotowanie kotew i pretów podlegajacych osadzeniu, 
− osadzenie w otworach prętów lub kotew – mechanicznie (kotwy rozporowe) lub za 

pomoca kompozycji epoksydowej (kotwy chemiczne), 
− oczyszczenie stanowiska pracy, 
− wywóz ubytków i odpadów 
− dostarczenie materiałów pomocniczych 

10.  Przepisy zwi ązane 

Instrukcje producenta kompozycji epoksydowych i podręczniki producenta wyposażenia. 
Przepisy dotyczące stali zbrojeniowej zawarte w Specyfikacji M.12.01.00. 
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