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aJjJMMKMMKMM= tómagania=ogólne= R=
aKMNKMNKMN= tótóczenie=trasó=i=punktów=wósokościowóch= NU=
aKMNKMOKMO= wdjęcie=warstwó=humusu= OO=
aKMNKMOKMQ= oozbiórka=elementów=dróg= OQ=
aKMOKMMKMN= oobotó=ziemneK=tómagania=ogólne= OT=
aKMOKMNKMN= tókonanie=wókopów=w=gruntach=nieskalistóch= PP=
aKMOKMPKMO= deowłóknina=separująca= PS=
aKMQKMNKMN= horóto=wraz=z=profilowaniem=i=zagęszczeniem=podłoża= QM=
aKMQKMOKMN= tarstwó=mrozoochronne= QQ=
aKMQKMQKMO= modbudowa=z=mieszanek=niezwiązanóch= QV=
aKMQKMRKMN= tarstwa=z=mieszanki=związanej=cementem=ECBdjF= SM=
aKMSKMNKMN= rmocnienie=powierzchniowe= SV=
aKMTKMNKMN= lznakowanie=poziome= TQ=
aKMTKMOKMN= lznakowanie=pionowe= UT=
aKMUKMNKMN= hrawężniki=betonowe= NMM=
aKMUKMOKMO= kawierzchnia=z=brukowej=kostki=betonowej= =======NMS=
aKMUKMPKMN= lbrzeża=betonowe= NNN=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

= =



mracownia=mrojektowa=jlpTlmli=ppK=z=oKoK=

„Budowa parkingu na działce 372/3 przy ulicy kowej w wdzieszowicach 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=



mracownia=mrojektowa=jlpTlmli=ppK=z=oKoK=

„Budowa parkingu na działce 372/3 przy ulicy kowej w wdzieszowicach 3

aJjJMMKMMKMM 
 

tYjAdAkfA ldÓikb 
NK tpTĘm 

NKNK mrzedmiot pTtiloB 

= = = = = = = = = = =mrzedmiotem= niniejszej= pzczegółowej= ppecófikacji= Technicznej= tókonania= i= ldbioru= oobót=
Budowlanóch= EpTtiloBF= są= wómagania= ogólne= dotóczące= wókonania= i= odbioru= robót= drogowóch= w=
ramach=inwestócji=pnK=„Budowa parkingu na działce PTOLP przó ulicó kowej w wdzieszowicach”K=
=

NKOK wakres stosowania pTtiloB 

= pzczegółowe= ppecófikacje= Techniczne= EpTtiloBF= stanowią= część= aokumentów= mrzetargowóch=
i=hontraktowóch=i=należó=je=stosować=przó=zlecaniu=i=realizacji=robót=opisanóch=w=pK=NKN=niniejszej=specófikacjiK=
=

NKPK wakres robót objętóch pTtiloB 

= tómagania=ogólne=należó=rozumieć=i=stosować=w=powiązaniu=z=niżej=wómienionómi=pzczegółowómi=
ppecófikacjami=TechnicznómiW=
=
aJjJMMKMMKMM= tómagania=ogólne=
aKMNKMNKMN= tótóczenie=trasó=i=punktów=wósokościowóch=
aKMNKMOKMO= wdjęcie=warstwó=humusu=
aKMNKMOKMQ= oozbiórka=elementów=dróg=
aKMOKMMKMN= oobotó=ziemneK=tómagania=ogólne=
aKMOKMNKMN= tókonanie=wókopów=w=gruntach=nieskalistóch=
aKMOKMPKMO= deowłóknina=separująca=
aKMQKMNKMN= horóto=wraz=z=profilowaniem=i=zagęszczeniem=podłoża=
aKMQKMOKMN= tarstwó=mrozoochronne=
aKMQKMQKMO= modbudowa=z=mieszanek=niezwiązanóch=
aKMQKMRKMN= tarstwa=z=mieszanki=związanej=cementem=ECBdjF=
aKMSKMNKMN= rmocnienie=powierzchniowe=
aKMTKMNKMN= lznakowanie=poziome=
aKMTKMOKMN= lznakowanie=pionowe=
aKMUKMNKMN= hrawężniki=betonowe=
aKMUKMOKMO= kawierzchnia=z=brukowej=kostki=betonowej=
aKMUKMPKMN= lbrzeża=betonowe=
=

NK4K lkreślenia podstawowe 

= Użóte=w=pTtiloB=wómienione=poniżej=określenia=należó=rozumieć=w=każdóm=przópadku=następującoW=
NK4KNK= Budowla=drogowa= J=obiekt=budowlanóI=nie=będącó=budónkiemI= stanowiącó=całość= technicznoJużótkową=
EdrogaF=albo=jego=część=stanowiącą=odrębnó=element=konstrukcójnó=lub=technologicznó=Eobiekt=mostowóI=korpus=
ziemnóI=węzełFK=
NK4KOK= Chodnik=J=wóznaczonó=pas=terenu=przó=jezdni=lub=odsuniętó=od=jezdniI=przeznaczonó=do=ruchu=pieszóchK=
NK4KPK= aroga=J=wódzielonó=pas=terenu=przeznaczonó=do=ruchu=lub=postoju=pojazdów=oraz=ruchu=pieszóch=wraz=z=
wszelkimi=urządzeniami=technicznómi=związanómi=z=prowadzeniem=i=zabezpieczeniem=ruchuK=
NK4K4K= aziennik= budowó= –= zeszót= z= ponumerowanómi= stronamiI= opatrzonó= pieczęcią= organu= wódającegoI=
wódanó=zgodnie=z=obowiązującómi=przepisamiI=stanowiącó=urzędowó=dokument=przebiegu=robót=budowlanóchI=
służącó= do= notowania= zdarzeń= i= okoliczności= zachodzącóch= w= toku= wókonówania= robótI= rejestrowania=
dokonówanóch= odbiorów= robótI= przekazówania= poleceń= i= innej= korespondencji= technicznej= pomiędzó=
fnżónieremL=hierownikiem=projektuI=tókonawcą=i=projektantemK=
NK4KRK= fnżónierLhierownik= projektu= –= osoba= wómieniona= w= danóch= kontraktowóch= Ewóznaczona= przez=
wamawiającegoI= o= której= wóznaczeniu= poinformowanó= jest= tókonawcaFI= odpowiedzialna= za= nadzorowanie=
robót=i=administrowanie=kontraktemK=
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NK4KSK= gezdnia=J=część=koronó=drogi=przeznaczona=do=ruchu=pojazdówK=
NK4KTK hierownik=budowó=J=osoba=wóznaczona=przez=tókonawcęI=upoważniona=do=kierowania=robotami= i=do=
wóstępowania=w=jego=imieniu=w=sprawach=realizacji=kontraktuK=
NK4KUK horona= drogi= J= jezdnia= EjezdnieF= z=poboczami= lub=chodnikamiI= zatokamiI= pasami= awarójnego=postoju= i=
pasami=dzielącómi=jezdnieK=
NK4K9K= honstrukcja=nawierzchni=J=układ=warstw=nawierzchni=wraz=ze=sposobem=ich=połączeniaK=
NK4KNMK=horóto=J=element=uformowanó=w=korpusie=drogowóm=w=celu=ułożenia=w=nim=konstrukcji=nawierzchniK=
NK4KNNK=hsiążka= obmiarów= J= akceptowanó= przez= fnżónieraLhierownika= projektu= zeszót= z= ponumerowanómi=
stronamiI=służącó=do=wpisówania=przez=tókonawcę=obmiaru=dokonówanóch=robót=w=formie=wóliczeńI=szkiców=i=
ewK= dodatkowóch= załącznikówK= tpisó= w= książce= obmiarów= podlegają= potwierdzeniu= przez=
fnżónieraLhierownika=projektuK=
NK4KNOK=iaboratorium= J= drogowe= lub= inne= laboratorium= badawczeI= zaakceptowane= przez= wamawiającegoI=
niezbędne=do=przeprowadzenia=wszelkich=badań=i=prób=związanóch=z=oceną=jakości=materiałów=oraz=robótK=
NK4KNPK=jateriałó= J= wszelkie= tworzówa= niezbędne= do= wókonania= robótI= zgodne= z= dokumentacją= projektową= i=
specófikacjami=technicznómiI=zaakceptowane=przez=fnżónieraLhierownika=projektuK=
NK4KN4K=kawierzchnia=J=warstwa=lub=zespół=warstw=służącóch=do=przejmowania=i=rozkładania=obciążeń=od=ruchu=
na=podłoże=gruntowe=i=zapewniającóch=dogodne=warunki=dla=ruchuK=
aF===== tarstwa=ścieralna=J=górna=warstwa=nawierzchni=poddana=bezpośrednio=oddziałówaniu=ruchu=i= czónników=
atmosferócznóchK=
bF==== tarstwa= wiążąca= J= warstwa= znajdująca= się= międzó=warstwą ścieralną= a= podbudowąI= zapewniająca= lepsze=
rozłożenie=naprężeń=w=nawierzchni=i=przekazówanie=ich=na=podbudowęK=
cF===== tarstwa=wórównawcza= J=warstwa= służąca=do=wórównania=nierówności=podbudowó=lub=profilu= istniejącej=
nawierzchniK=
dF====modbudowa=J=dolna=część=nawierzchni=służąca=do=przenoszenia=obciążeń=od=ruchu=na=podłożeK=modbudowa=
może=składać=się=z=podbudowó=zasadniczej=i=podbudowó=pomocniczejK=
eF===== modbudowa= zasadnicza= J= górna= część= podbudowó= spełniająca= funkcje= nośne= w= konstrukcji= nawierzchniK=
joże=ona=składać=się=z=jednej=lub=dwóch=warstwK=
fF====== modbudowa= pomocnicza= J= dolna= część= podbudowó= spełniającaI= obok= funkcji= nośnóchI= funkcje=
zabezpieczenia= nawierzchni= przed= działaniem= wodóI= mrozu= i= przenikaniem= cząstek= podłożaK= joże= zawierać=
warstwę=mrozoochronnąI=odsączającą=lub=odcinającąK=
gF==== tarstwa= mrozoochronna= J= warstwaI= której= głównóm= zadaniem= jest= ochrona= nawierzchni= przed= skutkami=
działania=mrozuK=
hF====tarstwa=odcinająca= J=warstwa=stosowana=w=celu=uniemożliwienia=przenikania=cząstek=drobnóch=gruntu=do=
warstwó=nawierzchni=leżącej=powóżejK=
iF======tarstwa=odsączająca=J=warstwa=służąca=do=odprowadzenia=wodó=przedostającej=się=do=nawierzchniK=
NK4KNRK=kiweleta=J=wósokościowe=i=geometróczne=rozwinięcie=na=płaszczóźnie=pionowego=przekroju=w=osi=drogi=
lub=obiektu=mostowegoK=
NK4KNSK=ldpowiednia=EbliskaF=zgodność=J=zgodność=wókonówanóch= robót=z=dopuszczonómi=tolerancjamiI=a= jeśli=
przedział=tolerancji=nie=został=określonó=J=z=przeciętnómi=tolerancjamiI=przójmowanómi=zwóczajowo=dla=danego=
rodzaju=robót=budowlanóchK=
NK4KNTK=mas=drogowó=J=wódzielonó=liniami=granicznómi=pas=terenu=przeznaczonó=do=umieszczania=w=nim=drogi=i=
związanóch=z=nią=urządzeń=oraz=drzew=i=krzewówK=mas=drogowó=może=również=obejmować=teren=przewidzianó=
do=rozbudowó=drogi=i=budowó=urządzeń=chroniącóch=ludzi=i=środowisko=przed=uciążliwościami=powodowanómi=
przez=ruch=na=drodzeK=
NK4KNUK=modłoże= nawierzchni= J= grunt= rodzimó= lub= nasópowóI= leżącó= pod= nawierzchnią= do= głębokości=
przemarzaniaK=
NK4KN9K=modłoże= ulepszone= nawierzchni= J= górna= warstwa= podłożaI= leżąca= bezpośrednio= pod= nawierzchniąI=
ulepszona=w=celu=umożliwienia=przejęcia=ruchu=budowlanego=i=właściwego=wókonania=nawierzchniK=
NK4KOMK molecenie= fnżónieraLhierownika= projektu= J= wszelkie= polecenia= przekazane= tókonawcó= przez=
fnżónieraLhierownika= projektuI= w= formie= pisemnejI= dotóczące= sposobu= realizacji= robót= lub= innóch= spraw=
związanóch=z=prowadzeniem=budowóK=
NK4KONK=mrojektant=J=uprawniona=osoba=prawna=lub=fizóczna=będąca=autorem=dokumentacji=projektowejK=
NK4KOOK=mrzetargowa= dokumentacja= projektowa= J= część= dokumentacji= projektowejI= która= wskazuje= lokalizacjęI=
charakteróstókę=i=wómiaró=obiektu=będącego=przedmiotem=robótK=
NK4KOPK=oekultówacja= J= robotó= mające= na= celu= uporządkowanie= i= przówrócenie= pierwotnóch= funkcji= terenom=
naruszonóm=w=czasie=realizacji=zadania=budowlanegoK=
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NK4KO4K=hosztorós=ofertowó=J=wókaz=robót=z=podaniem=ich=ilości=EprzedmiaremF=w=kolejności=technologicznej=ich=
wókonaniaK=
NK4KORK=Teren=budowó=J=teren=udostępnionó=przez=wamawiającego=dla=wókonania=na=nim=robót=oraz=inne=miejsca=
wómienione=w=kontrakcie=jako=tworzące=część=terenu=budowóK=
NK4KOSK=wadanie=budowlane=J=część=przedsięwzięcia=budowlanegoI=stanowiąca=odrębną=całość=konstrukcójną=lub=
technologicznąI=zdolną=do=samodzielnego=pełnienia= funkcji= technicznoJużótkowóchK=wadanie=może=polegać=na=
wókonówaniu= robót= związanóch= z= budowąI= modernizacjąL= przebudowąI= utrzómaniem= oraz= ochroną= budowli=
drogowej=lub=jej=elementuK=
NK4KOTK=Cena=umowna=EkontraktowaF=–=kwota=wómieniona=w=rmowie=EhontrakcieF=jako=wónagrodzenie=należne=
tókonawcó=za=wókonanie=oobót=budowlanóch=wraz=z=usunięciem=wadI=zgodnie=z=postanowieniami=warunków=
rmowó=EhontraktuFK=
NK4KOUK= aata= rozpoczęcia= –= dataI= określona= w= szczegółowóch= warunkach= rmowó= EhontraktuFI= od= której=
tókonawca=może=rozpocząć=oobotó=budowlane=określMone=w=rmowie=EhontrakcieFK=
NK4KO9K aata= zakończenia= –= data= powiadomienia= wamawiającego= przez= inżóniera= o= gotowości= oobót=
budowlanóch=do=odbioruK=
NK4KPMK= aokumentacja= mrojektowa= –= wszelkie= opisóI= obliczeniaI= dane= techniczne= oraz= rósunki= dostarczone=
tókonawcó=przez=wamawiającego=w=ramach=rmowó=EhontraktuFI=jak=również=wszelkie=opisóI=obliczeniaI=dane=
techniczneI= rósunkiI=próbkiI= wzoróI= modeleI= instrukcje=obsługiI=sporządzone=przez= tókonawcę= i= zatwierdzone=
przez=fnżónieraK=
NK4KPNK=aroga=tómczasowa=EmontażowaF=–=droga=specjalnie=przógotowana=do=usunięcia=po=zakończeniu=robótK=
NK4KPOK= fzolacja= –= lub= hódroizolacja= –= warstwa= wókonana= na= konstrukcji= w= celu= niedopuszczenia= wodó= do=
konstrukcjiK=
NK4KPPK=fnżónier=–=osoba=prawna=lub=fizóczna=E=w=tóm=również=pracownik=wamawiającegoFI=wóznaczona=przez=
wamawiającego= do= reprezentowania= jego= interesów= przez= sprawowanie= kontroli= zgodności= realizacji= robót=
budowlanóch=z=aokumentacją=mrojektowąI=pTI=przepisamiI=zasadami=wiedzó=technicznej=oraz=postanowieniami=
warunków= rmowó= EhontraktuF= Ew= rozumieniu= artK= OT= rstawó= z= dnia= TKMTKNVVQ= rK= mrawo= Budowlane= –=
fnżónierem=określa=się=inspektora=nadzoru=–=koordónatoraFK=
NK4KP4K=horpus=drogowó=–=nasóp=lub=ta=część=wókopuI=która=jest=ograniczona=koroną=drogi=i=skarpami=rowówK=
NK4KPRK=mrzedmiar=robót=–=wókaz=robót=z=podaniem=ich=ilości=w=kolejności=technologicznej=ich=wókonaniaK=
NK4KPSK=lbiekt=mostowó=–=mostI=wiaduktI=estakadaI=tunelI=kładka=dla=pieszóchI=przepustK=
NK4KPTK= lbjazd= tómczasowó= –= droga= specjalnie= przógotowana= i= odpowiednio= utrzómana= do= przeprowadzenia=
ruchu=publicznego=na=okres=budowóK=
NK4KPUK= aługość= mostu= –= odległość= międzó= zewnętrznómi= krawędziami= pomostuI= a= w= przópadku= mostów=
łukowóch=z=nadsópką=–=odległość=w=świetle=podstaw=sklepienia=mierzona=w=osi=jezdni=drogowejK=
NK4KP9K= honstrukcja= nośna= Eprzęsło= lub= przęsła= obiektu= mostowegoF= –= części= obiektu= oparta= na= podporach=
mostowóchI=tworząca=ustrój=niosącó=dla=przeniesienia=ruchu=kołowegoI=pieszegoK=
NK4K4MK= jost= –= obiekt= zbudowanó= nad= przeszkodą= wodną= dla= zapewnienia= komunikacji= drogowej= i= ruchu=
pieszegoK=
NK4K4NK= mrzeszkoda= naturalna= –= element= środowiska= naturalnegoI= stanowiącó= utrudnienie= w= realizacji= zadania=
budowlanegoI=na=przókład=dolinaI=begnoI=rzeka=itpK=
NK4K4OK= mrzeszkoda= sztuczna= –= dzieło= ludzkieI= stanowiące= utrudnienie= w= realizacji= zadanie= budowlanegoI= na=
przókład=drogaI=kolejI=rurociągI=itpK=
NK4K4PK=mrzóczółek=–=skrajna=podpora=obiektu=mostowegoK=joże=składać=się=z=pełnej=ścianóI=słupów=lub=innóch=
form=konstrukcójnóch=npK=skrzóńI=komórK=
NK4K44K=oozpiętość=teoretóczna=–=odległość=międzó=punktami=podparcia=EłożóskamiF=przęsła=mostowegoK=

NKRK lgólne wómagania dotóczące robót 

= tókonawca=jest=odpowiedzialnó=za=jakość=wókonanóch=robótI=bezpieczeństwo=wszelkich=czónności=na=
terenie= budowóI= metodó=użóte= przó= budowie= oraz= za= ich= zgodność= z= dokumentacją= projektowąI= pTtiloB= i=
poleceniami=fnżónieraLhierownika=projektuK=
NKRKNK=mrzekazanie terenu budowó=
= wamawiającó= w= terminie= określonóm= w= dokumentach= kontraktowóch= przekaże= tókonawcó= teren=
budowó= wraz= ze= wszóstkimi= wómaganómi= uzgodnieniami= prawnómi= i= administracójnómiI= lokalizację= i=
współrzędne=punktów=głównóch=trasó=oraz=reperówI=dziennik=budowóI==jeden=egzemplarz=projektu=budowlanego=
oraz=dwa=egzemplarze=projektu=wókonawczegoI=przedmiarów=robót=i=pTtiloBK=
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= ka=tókonawcó=spoczówa= odpowiedzialność=za=ochronę=przekazanóch= mu=punktów=pomiarowóch= do=
chwili=odbioru=ostatecznego=robótK=rszkodzone=lub=zniszczone=znaki=geodezójne=tókonawca=odtworzó=i=utrwali=
na=własnó=kosztK=
NKRKOK aokumentacja projektowa=
= aokumentacja= projektowa= będzie= zawierać= rósunkiI= obliczenia= i= dokumentóI= zgodne= z= wókazem=
podanóm=w=szczegółowóch=warunkach=umowóI=uwzględniającóm=podział=na=dokumentację=projektowąW=
-====== wamawiającego;= wókaz= pozócjiI= które= stanowią= przetargową= dokumentację= projektową= oraz= projektową=
dokumentację=wókonawczą=EtechnicznąF=i=zostaną=przekazane=tókonawcóI=
-======tókonawcó;=wókaz=zawierającó=spis=dokumentacji=projektowejI=którą=tókonawca=opracuje=w=ramach=cenó=
kontraktowejK=
= geżeli= w= trakcie= wókonówania= robót= okaże= się= konieczne= uzupełnienie= aokumentacji= mrojektowej=
przekazanej=przez=wamawiającegoI=tókonawca=sporządzi=brakujące=rósunki=i=pTtiloB=na=własnó=koszt=w=Q=
egzemplarzach=i=przedłożó=je=fnżónierowi=do=zatwierdzeniaK=
= tókonawca=we=własnóm=zakresieI=w=ramach=Cenó=kontraktowej=opracuje=deodezójną=aokumentację=
powókonawczą=obiektuK 
NKRKPK wgodność robót z dokumentacją projektową i pTtiloB 
= aokumentacja= projektowaI= pTtiloB= i= wszóstkie= dodatkowe= dokumentó= przekazane= tókonawcó=
przez=fnżónieraLhierownika=projektu=stanowią=część=umowóI=a=wómagania=określone=w=choćbó=jednóm=z=nich=są=
obowiązujące=dla=tókonawcó=tak=jakbó=zawarte=bółó=w=całej=dokumentacjiK=
= t= przópadku= rozbieżności= w= ustaleniach= poszczególnóch= dokumentów= obowiązuje= kolejność= ich=
ważności=wómieniona=w=„hontraktowóch=warunkach=ogólnóch≤=E„lgólnóch=warunkach=umowó≤FK=
= tókonawca=nie=może=wókorzóstówać=błędów=lub=opuszczeń=w=dokumentach= kontraktowóchI= a=o=ich=
wókróciu= winien= natóchmiast= powiadomić= fnżónieraLhierownika= projektuI= któró= podejmie= decózję= o=
wprowadzeniu=odpowiednich=zmian=i=poprawekK=
= t= przópadku= rozbieżnościI= wómiaró=podane=na= piśmie= są= ważniejsze= od= wómiarów= określonóch= na=
podstawie=odczótu=ze=skali=rósunkuK=
= tszóstkie= wókonane= robotó= i= dostarczone= materiałó= będą= zgodne= z= dokumentacją= projektową= i=
pTtiloBK=
= aane=określone=w=dokumentacji= projektowej= i= w=pTtiloB=będą=uważane=za= wartości= doceloweI= od=
któróch=dopuszczalne=są=odchólenia=w=ramach=określonego=przedziału=tolerancjiK=Cechó=materiałów=i=elementów=
budowli=muszą=wókazówać=zgodność=z=określonómi=wómaganiamiI=a=rozrzutó=tóch=cech=nie=mogą=przekraczać=
dopuszczalnego=przedziału=tolerancjiK=
= t= przópadkuI= gdó= materiałó= lub= robotó= nie= będą= w= pełni= zgodne= z= dokumentacją= projektową= lub=
pTtiloB= i= wpłónie= to= na= niezadowalającą= jakość= elementu= budowliI= to= takie= materiałó= zostaną= zastąpione=
innómiI=a=elementó=budowli=rozebrane=i=wókonane=ponownie=na=koszt=tókonawcóK=
NKRK4K=wabezpieczenie terenu budowó=
= tókonawca=jest=zobowiązanó=do=utrzómania=ruchu=publicznego=oraz=utrzómania=istniejącóch=obiektów=
EjezdnieI= ścieżki= roweroweI= ciągi= pieszeI= znaki= drogoweI= barieró= ochronneI= urządzenia= odwodnienia= itpKF= na=
terenie=budowóI=w=okresie=trwania=realizacji=kontraktuI=aż=do=zakończenia=i=odbioru=ostatecznego=robótK=
= mrzed= przóstąpieniem= do= robót= tókonawca= przedstawi= fnżónierowiLhierownikowi= projektu= do=
zatwierdzeniaI= uzgodnionó= z= odpowiednim= zarządem= drogi= i= organem= zarządzającóm= ruchemI= projekt=
organizacji= ruchu= i= zabezpieczenia= robót= w=okresie= trwania=budowóK= t=zależności= od= potrzeb= i= postępu= robót=
projekt=organizacji=ruchu=powinien=bóć=na=bieżąco=aktualizowanó=przez=tókonawcęK=hażda=zmianaI=w=stosunku=
do=zatwierdzonego=projektu=organizacji=ruchuI=wómaga=każdorazowo=ponownego=zatwierdzenia=projektuK=
= t= czasie= wókonówania= robót= tókonawca= dostarczóI= zainstaluje= i= będzie= obsługiwał= wszóstkie=
tómczasowe=urządzenia=zabezpieczające= takie= jakW= zaporóI= światła=ostrzegawczeI= sógnałóI= itpKI= zapewniając=w=
ten=sposób=bezpieczeństwo=pojazdów=i=pieszóchK=
= tókonawca=zapewni=stałe=warunki=widoczności=w=dzień=i=w=nocó=tóch=zapór=i=znakówI=dla=któróch=jest=
to=nieodzowne=ze=względów=bezpieczeństwaK=
= tszóstkie= znakiI= zaporó= i= inne= urządzenia= zabezpieczające= będą= akceptowane= przez=
fnżónieraLhierownika=projektuK=
= cakt= przóstąpienia= do= robót= tókonawca= obwieści= publicznie= przed= ich= rozpoczęciem= w= sposób=
uzgodnionó=z=fnżónieremLhierownikiem=projektu=oraz=przez=umieszczenieI=w=miejscach=i=ilościach=określonóch=
przez= fnżónieraLhierownika= projektuI= tablic= informacójnóchI= któróch= treść= będzie= zatwierdzona= przez=
fnżónieraLhierownika= projektuK= Tablice= informacójne= będą= utrzómówane= przez= tókonawcę= w= dobróm= stanie=
przez=całó=okres=realizacji=robótK=
= hoszt=zabezpieczenia=terenu=budowó=nie=podlega=odrębnej=zapłacie=i=przójmuje=sięI=że=jest=włączonó=w=
cenę=kontraktowąK=
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NKRKRK=lchrona środowiska w czasie wókonówania robót 
= tókonawca=ma=obowiązek=znać= i= stosować= w=czasie=prowadzenia=robót=wszelkie=przepisó=dotóczące=
ochronó=środowiska=naturalnegoK=
= t=okresie=trwania=budowó=i=wókańczania=robót=tókonawca=będzieW=
aF=====utrzómówać=teren=budowó=i=wókopó=w=stanie=bez=wodó=stojącejI=
bF==== podejmować= wszelkie=uzasadnione=kroki=mające=na=celu=stosowanie=się=do=przepisów=i=norm=dotóczącóch=
ochronó=środowiska=na=terenie=i=wokół=terenu=budowó=oraz=będzie=unikać=uszkodzeń=lub=uciążliwości=dla=osób=
lub= dóbr= publicznóch= i= innóchI= a= wónikającóch= z= nadmiernego= hałasuI= wibracjiI= zanieczószczenia= lub= innóch=
przóczón=powstałóch=w=następstwie=jego=sposobu=działaniaK==

ptosując=się=do=tóch=wómagań=będzie=miał=szczególnó=wzgląd=naW=
NF=====lokalizację=bazI=warsztatówI=magazónówI=składowiskI=ukopów=i=dróg=dojazdowóchI=
OF=====środki=ostrożności=i=zabezpieczenia=przedW=

aF=====zanieczószczeniem=zbiorników=i=cieków=wodnóch=półami=lub=substancjami=toksócznómiI=
bF====zanieczószczeniem=powietrza=półami=i=gazamiI=
cF=====możliwością=powstania=pożaruK=

NKRKSK=lchrona przeciwpożarowa=
= tókonawca=będzie=przestrzegać=przepisó=ochronó=przeciwpożarowejK=
= tókonawca= będzie= utrzómówaćI= wómaganó= na= podstawie= odpowiednich= przepisów= sprawnó= sprzęt=
przeciwpożarowóI= na= terenie= baz= produkcójnóchI= w= pomieszczeniach= biurowóchI= magazónach= oraz=
w=maszónach=i=pojazdachK=
= jateriałó=łatwopalne=będą=składowane=w=sposób=zgodnó=z=odpowiednimi=przepisami= i=zabezpieczone=
przed=dostępem=osób=trzecichK=
= tókonawca= będzie= odpowiedzialnó= za= wszelkie= strató= spowodowane= pożarem= wówołanóm= jako=
rezultat=realizacji=robót=albo=przez=personel=tókonawcóK=
NKRKTK=jateriałó szkodliwe dla otoczenia=
= jateriałóI=które=w=sposób=trwałó=są=szkodliwe=dla=otoczeniaI=nie=będą=dopuszczone=do=użóciaK=
= kie=dopuszcza=się=użócia=materiałów=wówołującóch=szkodliwe=promieniowanie=o=stężeniu=większóm=od=
dopuszczalnegoI=określonego=odpowiednimi=przepisamiK=
= tszelkie=materiałó=odpadowe=użóte=do=robót=będą=miałó=aprobatę=techniczną=wódaną=przez=uprawnioną=
jednostkęI=jednoznacznie=określającą=brak=szkodliwego=oddziałówania=tóch=materiałów=na=środowiskoK=
= jateriałóI= które= są= szkodliwe= dla= otoczenia= tólko= w= czasie= robótI= a= po= zakończeniu= robót= ich=
szkodliwość= zanika= EnpK= materiałó= pólasteF= mogą= bóć= użóte= pod= warunkiem= przestrzegania= wómagań=
technologicznóch= wbudowaniaK= geżeli= wómagają= tego= odpowiednie= przepisó=tókonawca= powinien= otrzómać=
zgodę=na=użócie=tóch=materiałów=od=właściwóch=organów=administracji=państwowejK=
= geżeli= tókonawca= będzie= miał= zastrzeżenia= co= do= szkodliwości= dla= otoczenia= zastosowanóch=
materiałów= zgodnie= ze= specófikacjamiI= ich= użócie= musi= uzgodnić= z= fnżónieremLhierownikiem= projektuI= w=
przeciwnóm= razieI= gdó= powóższe= spowoduje= jakiekolwiek= zagrożenie= środowiskaI= to= konsekwencje= tego=
poniesie=tókonawcaK=
NKRKUK=lchrona własności publicznej i prówatnej=
= tókonawca=odpowiada=za=ochronę=instalacji=na=powierzchni=ziemi=i=za=urządzenia=podziemneI=takie=jak=
rurociągiI=kable= itpK=oraz=uzóska=od=odpowiednich=władz=będącóch=właścicielami= tóch=urządzeń=potwierdzenie=
informacji= dostarczonóch= mu= przez= wamawiającego= w= ramach= planu= ich= lokalizacjiK= tókonawca= zapewni=
właściwe=oznaczenie=i=zabezpieczenie=przed=uszkodzeniem=tóch=instalacji=i=urządzeń=w=czasie=trwania=budowóK=
= tókonawca= zobowiązanó= jest= umieścić= w= swoim= harmonogramie= rezerwę= czasową= dla= wszelkiego=
rodzaju=robótI= które=mają= bóć= wókonane=w=zakresie=przełożenia= instalacji= i= urządzeń= podziemnóch=na= terenie=
budowó=i=powiadomić=fnżónieraLhierownika=projektu=i=władze=lokalne=o=zamiarze=rozpoczęcia=robótK=l=fakcie=
przópadkowego= uszkodzenia= tóch= instalacji= tókonawca= bezzwłocznie= powiadomi= fnżónieraLhierownika=
projektu= i=zainteresowane=władze=oraz=będzie=z=nimi=współpracował=dostarczając=wszelkiej=pomocó=potrzebnej=
przó= dokonówaniu= naprawK= tókonawca= będzie= odpowiadać= za= wszelkie= spowodowane= przez= jego= działania=
uszkodzenia= instalacji= na= powierzchni= ziemi= i= urządzeń= podziemnóch= wókazanóch= w= dokumentach=
dostarczonóch=mu=przez=wamawiającegoK=
= tókonawca= będzie= realizować= robotó= w= sposób= powodującó= minimalne= niedogodności= dla=
mieszkańcówK= tókonawca= odpowiada= za= wszelkie= uszkodzenia= zabudowó= mieszkaniowej= w= sąsiedztwie=
budowóI=spowodowane=jego=działalnościąK=
= fnżónierLhierownik= projektu= będzie= na= bieżąco= informowanó= o= wszóstkich= umowach= zawartóch=
pomiędzó= tókonawcą= a= właścicielami= nieruchomości= i= dotóczącóch= korzóstania= z= własności= i= dróg=
wewnętrznóchK= gednakżeI= ani= fnżónierLhierownik= projektu= ani= wamawiającó= nie= będzie= ingerował= w= takie=
porozumieniaI=o=ile=nie=będą=one=sprzeczne=z=postanowieniami=zawartómi=w=warunkach=umowóK=
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NKRK9K=lgraniczenie obciążeń osi pojazdów=
= tókonawca=będzie=stosować=się=do=ustawowóch=ograniczeń=nacisków=osi=na=drogach=publicznóch=przó=
transporcie=materiałów=i=wóposażenia=na=i=z=terenu=robótK=tókonawca=uzóska=wszelkie=niezbędne=zezwolenia=i=
uzgodnienia=od=właściwóch=władz=co=do=przewozu=nietópowóch= wagowo=ładunków=EponadnormatównóchF=i=o=
każdóm=takim=przewozie=będzie=powiadamiał=fnżónieraLhierownika=projektuK=fnżónierLhierownik=projektu=może=
polecićI= abó= pojazdó=nie= spełniające= tóch= warunków= zostałó= usunięte= z= terenu= budowóK= mojazdó=powodujące=
nadmierne=obciążenie=osiowe=nie=będą=dopuszczone=na= świeżo=ukończonó=fragment= budowó= w=obrębie= terenu=
budowó=i=tókonawca=będzie=odpowiadał=za=naprawę=wszelkich=robót=w=ten= sposób=uszkodzonóchI= zgodnie=z=
poleceniami=fnżónieraLhierownika=projektuK=
NKRKNMK=Bezpieczeństwo i higiena pracó=
= modczas= realizacji= robót= tókonawca= będzie= przestrzegać= przepisów= dotóczącóch= bezpieczeństwa= i=
higienó=pracóK=
= t=szczególności=tókonawca=ma=obowiązek=zadbaćI=abó=personel=nie=wókonówał=pracó=w=warunkach=
niebezpiecznóchI=szkodliwóch=dla=zdrowia=oraz=nie=spełniającóch=odpowiednich=wómagań=sanitarnóchK=
= tókonawca=zapewni=i=będzie=utrzómówał=wszelkie=urządzenia=zabezpieczająceI=socjalne=oraz=sprzęt=i=
odpowiednią= odzież= dla= ochronó= żócia= i= zdrowia= osób= zatrudnionóch= na= budowie= oraz= dla= zapewnienia=
bezpieczeństwa=publicznegoK=
= rznaje=sięI=że=wszelkie=kosztó=związane=z=wópełnieniem=wómagań=określonóch=powóżej=nie=podlegają=
odrębnej=zapłacie=i=są=uwzględnione=w=cenie=kontraktowejK=
NKRKNNK=lchrona i utrzómanie robót=
= tókonawca=będzie=odpowiadał=za=ochronę=robót=i=za=wszelkie=materiałó=i=urządzenia=użówane=do=robót=
od=dató=rozpoczęcia=do=dató=wódania=potwierdzenia=zakończenia=robót=przez=fnżónieraLhierownika=projektuK=
= tókonawca= będzie= utrzómówać= robotó= do= czasu= odbioru= ostatecznegoK= rtrzómanie= powinno= bóć=
prowadzone=w=taki=sposóbI=abó=budowla=drogowa=lub=jej=elementó=bółó=w=zadowalającóm=stanie=przez=całó=czasI=
do=momentu=odbioru=ostatecznegoK=
= geśli=tókonawca= w=jakimkolwiek=czasie=zaniedba=utrzómanieI= to=na=polecenie= fnżónieraLhierownika=
projektu=powinien=rozpocząć=robotó=utrzómaniowe=nie=później=niż=w=OQ=godzinó=po=otrzómaniu=tego=poleceniaK=
NKRKNOK=ptosowanie się do prawa i innóch przepisów=
= tókonawca=zobowiązanó=jest=znać=wszóstkie=zarządzenia=wódane=przez=władze=centralne=i=miejscowe=
oraz=inne=przepisóI=regulaminó=i=wótóczneI=które=są=w=jakikolwiek=sposób=związane=z=wókonówanómi=robotami=i=
będzie=w=pełni=odpowiedzialnó=za=przestrzeganie=tóch=postanowień=podczas=prowadzenia=robótK=
= tókonawca=będzie=przestrzegać= praw=patentowóch= i= będzie=w=pełni=odpowiedzialnó=za=wópełnienie=
wszelkich=wómagań=prawnóch=odnośnie=znaków=firmowóchI=nazw=lub=innóch=chronionóch=praw=w=odniesieniu=
do=sprzętuI=materiałów=lub=urządzeń=użótóch= lub=związanóch=z=wókonówaniem=robót= i=w=sposób=ciągłó=będzie=
informować=fnżónieraLhierownika=projektu=o=swoich=działaniachI=przedstawiając=kopie=zezwoleń=i=inne=odnośne=
dokumentóK=tszelkie=stratóI=kosztó=postępowaniaI=obciążenia=i=wódatki=wónikłe=z=lub=związane=z=naruszeniem=
jakichkolwiek=praw=patentowóch=pokróje=tókonawcaK=

NKRKNPK oównoważność norm i zbiorów przepisów prawnóch=

= ddziekolwiek=w=dokumentach=kontraktowóch=powołane=są=konkretne=normó=i=przepisóI=które=spełniać=
mają= materiałóI= sprzęt= i= inne= towaró= oraz= wókonane= i= zbadane= robotóI= będą= obowiązówać= postanowienia=
najnowszego= wódania= lub=poprawionego=wódania= powołanóch= norm= i=przepisów=o= ile=w=warunkach= kontraktu=
nie= postanowiono= inaczejK= t= przópadku= gdó= powołane= normó= i= przepisó= są= państwowe= lub= odnoszą= się= do=
konkretnego=kraju=lub=regionuI=mogą=bóć=również=stosowane=inne=odpowiednie=normó=zapewniające=równó=lub=
wóższó= poziom= wókonania= niż= powołane= normó= lub= przepisóI= pod= warunkiem= ich= sprawdzenia= i= pisemnego=
zatwierdzenia= przez= fnżónieraLhierownika= projektuK= oóżnice= pomiędzó= powołanómi= normami= a= ich=
proponowanómi= zamiennikami= muszą= bóć= dokładnie= opisane= przez= tókonawcę= i= przedłożone=
fnżónierowiLhierownikowi=projektu=do=zatwierdzeniaK=

NKRKN4K tókopaliska=

= tszelkie=wókopaliskaI=monetóI=przedmiotó=wartościoweI=budowle=oraz= inne=pozostałości=o=znaczeniu=
geologicznóm= lub= archeologicznóm= odkróte= na= terenie= budowó= będą= uważane= za= własność= wamawiającegoK=
tókonawca= zobowiązanó= jest= powiadomić= fnżónieraLhierownika= projektu= i= postępować= zgodnie= z= jego=
poleceniamiK=geżeli=w=wóniku=tóch=poleceń=tókonawca=poniesie=kosztó=iLlub=wóstąpią=opóźnienia=w=robotachI=
fnżónierLhierownik=projektu=po=uzgodnieniu=z=wamawiającóm=i=tókonawcą=ustali=wódłużenie=czasu=wókonania=
robót=iLlub=wósokość=kwotóI=o=którą=należó=zwiększóć=cenę=kontraktowąK=

= =
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OK jATbofAŁY 

OKNK Źródła uzóskania materiałów 

= Co= najmniej= na= trzó= tógodnie= przed= zaplanowanóm= wókorzóstaniem= jakichkolwiek= materiałów=
przeznaczonóch= do= robótI= tókonawca= przedstawi= fnżónierowiLhierownikowi= projektu= do= zatwierdzeniaI=
szczegółowe= informacje= dotóczące= proponowanego= źródła= wótwarzaniaI= zamawiania= lub= wódobówania= tóch=
materiałów=jak=również=odpowiednie=świadectwa=badań=laboratorójnóch=oraz=próbki=materiałówK=
= watwierdzenie= partii= materiałów= z= danego= źródła= nie= oznacza= automatócznieI= że= wszelkie= materiałó=
z=danego=źródła=uzóskają=zatwierdzenieK=
= tókonawca= zobowiązanó= jest= do= prowadzenia= badań= w= celu= wókazaniaI= że= materiałó= uzóskane=
z=dopuszczonego=źródła=w=sposób=ciągłó=spełniają=wómagania=pTtiloB=w=czasie=realizacji=robótK=

OKOK mozóskiwanie materiałów miejscowóch 

= tókonawca= odpowiada= za= uzóskanie= pozwoleń= od= właścicieli= i= odnośnóch= władz= na= pozóskanie=
materiałów=ze= źródeł=miejscowóch= włączając=w= to=źródła=wskazane=przez= wamawiającego= i= jest= zobowiązanó=
dostarczóć=fnżónierowiLhierownikowi=projektu=wómagane=dokumentó=przed=rozpoczęciem=eksploatacji=źródłaK=
= tókonawca= przedstawi= fnżónierowiLhierownikowi= projektu= do= zatwierdzenia= dokumentację=
zawierającą=raportó=z=badań=terenowóch= i=laboratorójnóch=oraz=proponowaną=przez=siebie=metodę=wódobócia=i=
selekcjiI=uwzględniając=aktualne=decózje=o=eksploatacjiI=organów=administracji=państwowej=i=samorządowejK=
= tókonawca=ponosi=odpowiedzialność=za=spełnienie=wómagań=ilościowóch= i=jakościowóch=materiałów=
pochodzącóch=ze=źródeł=miejscowóchK=
= tókonawca=ponosi=wszóstkie=kosztóI=z=tótułu=wódobócia=materiałówI=dzierżawó=i=inne=jakie=okażą=się=
potrzebne=w=związku==z=dostarczeniem=materiałów=do=robótK=
= eumus= i= nadkład= czasowo= zdjęte= z= terenu= wókopówI= dokopów= i= miejsc= pozóskania= materiałów=
miejscowóch= będą= formowane= w= hałdó= i= wówożone= na= wósópiskoI= ewentualnie= wókorzóstane= przó= zasópce=
i= rekultówacji= terenu= po= ukończeniu= robótK= bwentualne= wókorzóstanie=humusu= z= wókopówI= dokopów= należó=
uzgodnić=z=fnżónieremK=
= tszóstkie= odpowiednie= materiałó= pozóskane= z= wókopów= na= terenie= budowó= lub= z= innóch= miejsc=
wskazanóch=w=dokumentach=umowó=będą=wókorzóstane=do=robót=lub=odwiezione=na=wósópisko=odpowiednio=do=
wómagań=umowó=lub=wskazań=fnżónieraLhierownika=projektuK=
= tókonawca= nie= będzie= prowadzić żadnóch= wókopów= w= obrębie= terenu= budowó= poza= tómiI= które=
zostałó=wószczególnione=w=dokumentach=umowóI=chóbaI=że=uzóska=na=to=pisemną=zgodę=fnżónieraLhierownika=
projektuK=
= bksploatacja=źródeł=materiałów=będzie=zgodna=z=wszelkimi=regulacjami=prawnómi=obowiązującómi=na=
danóm=obszarzeK=
= tszelkie= materiałó= uzóskane= z= rozbiórkiI= które= mogą= bóć= wókorzóstane= należó= przekazać=
wamawiającemu= i= odwieść= na= miejsce= wskazane= przez= fnżónieraLhierownika= projektu= na= koszt= tókonawcóK=
l=przódatności=wókorzóstania=materiałów=decóduje=fnżónierLhierownik=projektuK=

OKPK jateriałó nie odpowiadające wómaganiom 

= jateriałó=nie=odpowiadające=wómaganiom=zostaną=przez=tókonawcę=wówiezione=z=terenu=budowó==i=
złożone= w= miejscu= wskazanóm= przez= fnżónieraLhierownika= projektuK= geśli= fnżónierLhierownik= zezwoli=
tókonawcó=na= użócie= tóch= materiałów=do= innóch= robótI= niż= te=dla= któróch= zostałó=zakupioneI= to=koszt= tóch=
materiałów=zostanie=odpowiednio=przewartościowanó=EskorógowanóF=przez=fnżónieraLhierownika=projektuK=
= hażdó=rodzaj= robótI=w=któróm=znajdują= się= nie= zbadane= i= nie=zaakceptowane=materiałóI=tókonawca=
wókonuje=na=własne=rózókoI=licząc=się=z=jego=nieprzójęciemI=usunięciem==i=niezapłaceniemK=

OK4K tariantowe stosowanie materiałów 

= geśli= dokumentacja= projektowa= lub= pTtiloB= przewidują= możliwość= wariantowego= zastosowania=
rodzaju=materiału=w=wókonówanóch=robotachI=tókonawca=powiadomi=fnżónieraLhierownika=projektu=o=swoim=
zamiarze= co= najmniej= P= tógodnie= przed= użóciem= tego= materiałuI= albo= w= okresie= dłuższómI= jeśli= będzie= to=
potrzebne= z= uwagi= na= wókonanie= badań= wómaganóch= przez= fnżónieraLhierownika= projektuK= tóbranó= i=
zaakceptowanó= rodzaj= materiału= nie= może= bóć= później= zmienianó= bez= zgodó= fnżónieraLhierownikaK= geżeli=
tókonawca=nie=zastosuje=się=do=powóższego=to=na=wniosek=fnżónieraLhierownika=projektu=będzie=zobowiązanó=
do= pokrócia= różnicó= kosztów= zakupu= materiałuI= w= przópadkuI= gdó= zastosowanó= materiał= będzie= droższó= od=
materiału=rekomendowanego=przez=fnżónieraLhierownikaK=
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OKRK mrzechowówanie i składowanie materiałów 

= tókonawca=zapewniI=abó=tómczasowo=składowane=materiałóI=do=czasu=gdó=będą=one=użóte=do=robótI=
bółó= zabezpieczone= przed= zanieczószczeniamiI= zachowałó= swoją= jakość= i= właściwości= i= bółó= dostępne= do=
kontroli=przez=fnżónieraLhierownika=projektuK=
= jiejsca=czasowego=składowania=materiałów=będą=zlokalizowane=w=obrębie=terenu=budowó=w=miejscach=
uzgodnionóch= z= fnżónieremLhierownikiem= projektu= lub=poza= terenem= budowó=w=miejscach= zorganizowanóch=
przez=tókonawcę=i=zaakceptowanóch=przez=fnżónieraLhierownika=projektuK=

OKSK fnspekcja wótwórni materiałów 

= tótwórnie=materiałów=mogą=bóć=okresowo=kontrolowane=przez=fnżónieraLhierownika=projektu=w=celu=
sprawdzenia=zgodności=stosowanóch=metod=produkcji=z=wómaganiamiK=mróbki=materiałów=mogą=bóć=pobierane=
w=celu= sprawdzenia= ich= właściwościK= tóniki= tóch= kontroli= będą= stanowić= podstawę= do= akceptacji= określonej=
partii=materiałów=pod=względem=jakościK=
= t=przópadkuI=gdó=fnżónierLhierownik=projektu=będzie=przeprowadzał=inspekcję=wótwórniI=muszą=bóć=
spełnione=następujące=warunkiW=
aF===== fnżónierLhierownik= projektu= będzie= miał= zapewnioną= współpracę= i= pomoc= tókonawcó= oraz= producenta=
materiałów=w=czasie=przeprowadzania=inspekcjiI=
bF====fnżónierLhierownik=projektu=będzie=miał=wolnó=dostępI=w=dowolnóm=czasieI=do=tóch=części=wótwórniI=gdzie=
odbówa=się=produkcja=materiałów=przeznaczonóch=do=realizacji=robótI=
cF===== geżeli= produkcja= odbówa= się= w= miejscu= nie= należącóm= do= tókonawcóI= tókonawca= uzóska= dla=
fnżónieraLhierownika=projektu=zezwolenie=dla=przeprowadzenia=inspekcji=i=badań=w=tóch=miejscachK=

PK pmowĘT 

= tókonawca= jest= zobowiązanó= do= użówania= jedónie= takiego= sprzętuI= któró= nie= spowoduje=
niekorzóstnego=wpłówu=na=jakość=wókonówanóch=robótK=pprzęt=użówanó=do=robót=powinien=bóć=zgodnó=z=ofertą=
tókonawcó=i=powinien=odpowiadać=pod=względem=tópów=i=ilości=wskazaniom=zawartóm=w=pTtiloBI=mwg=lub=
projekcie=organizacji=robótI=zaakceptowanóm=przez=fnżónieraLhierownika=projektu;=w=przópadku=braku=ustaleń=
w= wómienionóch= wóżej= dokumentachI= sprzęt= powinien= bóć= uzgodnionó= i= zaakceptowanó= przez=
fnżónieraLhierownika=projektuK=
= iiczba= i= wódajność= sprzętu= powinnó= gwarantować= przeprowadzenie= robótI= zgodnie= z= zasadami=
określonómi=w=dokumentacji=projektowejI=pTtiloB=i=wskazaniach=fnżónieraLhierownika=projektuK=
= pprzęt= będącó= własnością= tókonawcó= lub= wónajętó= do= wókonania= robót= ma= bóć= utrzómówanó= w=
dobróm= stanie= i= gotowości= do= pracóK= mowinien= bóć= zgodnó= z= normami= ochronó= środowiska= i= przepisami=
dotóczącómi=jego=użótkowaniaK=
= tókonawca= dostarczó= fnżónierowiLhierownikowi= projektu= kopie= dokumentów= potwierdzającóch=
dopuszczenie=sprzętu=do=użótkowania=i=badań=okresowóchI=tam=gdzie=jest=to=wómagane=przepisamiK=
= tókonawca=będzie=konserwować=sprzęt=jak=również=naprawiać=lub=wómieniać=sprzęt=niesprawnóK=
= geżeli= dokumentacja= projektowa= lub= pTtiloB= przewidują= możliwość= wariantowego= użócia= sprzętu=
przó= wókonówanóch= robotachI= tókonawca= powiadomi= fnżónieraLhierownika= projektu= o= swoim= zamiarze=
wóboru= i= uzóska= jego=akceptację=przed=użóciem=sprzętuK=tóbranó=sprzętI= po=akceptacji= fnżónieraLhierownika=
projektuI=nie=może=bóć=później=zmienianó=bez=jego=zgodóK=
= gakikolwiek=sprzętI=maszónóI=urządzenia=i=narzędzia=nie=gwarantujące=zachowania=warunków=umowóI=
zostaną=przez=fnżónieraLhierownika=projektu=zdóskwalifikowane=i=nie=dopuszczone=do=robótK=
=

4K ToAkpmloT 

= tókonawca= jest= zobowiązanó= do= stosowania= jedónie= takich= środków= transportuI= które= nie= wpłóną=
niekorzóstnie=na=jakość=wókonówanóch=robót=i=właściwości=przewożonóch=materiałówK=
= iiczba=środków=transportu=powinna=zapewniać=prowadzenie=robót=zgodnie=z=zasadami=określonómi=w=
dokumentacji=projektowejI=pTtiloB=i=wskazaniach=fnżónieraLhierownika=projektuI=w=terminie=przewidzianóm=
umowąK=
= mrzó= ruchu= na= drogach= publicznóch= pojazdó= będą= spełniać= wómagania= dotóczące= przepisów= ruchu=
drogowego= w= odniesieniu= do= dopuszczalnóch= nacisków= na= oś= i= innóch= parametrów= technicznóchK= Środki=
transportu= nie= spełniające= tóch= warunków= mogą= bóć= dopuszczone= przez= fnżónieraLhierownika= projektuI= pod=
warunkiem=przówrócenia=stanu=pierwotnego=użótkowanóch=odcinków=dróg=na=koszt=tókonawcóK=
= tókonawca=jest=zobowiązanó=do=oczószczania=zabrudzonóch=kół=pojazdów=wójeżdżającóch=z=budowó=
na=drogi=publiczne=oraz=drogi=dojazdowe=do=budowó=przó=pomocó=sprężonego=powietrza=lub=wodóK=
= tókonawca= będzie= usuwać= na= bieżącoI= na= własnó= kosztI= wszelkie= ewentualne= zanieczószczeniaI=
uszkodzenia=spowodowane=jego=pojazdami=na=drogach=publicznóch=oraz=dojazdach=do=terenu=budowóK=
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RK tYhlkAkfb olBÓT 

= tókonawca= jest= odpowiedzialnó=za=prowadzenie=robót= zgodnie= z=warunkami=umowó=oraz= za= jakość=
zastosowanóch=materiałów=i=wókonówanóch=robótI=za=ich=zgodność=z=dokumentacją=projektowąI=wómaganiami=
pTtiloBI= mwgI= projektem= organizacji= robót= opracowanóm= przez= tókonawcę= oraz= poleceniami=
fnżónieraLhierownika=projektuK=
= tókonawca=jest=odpowiedzialnó=za=stosowane=metodó=wókonówania=robótK=
= tókonawca= jest= odpowiedzialnó= za= dokładne= wótóczenie= w= planie= i= wóznaczenie= wósokości=
wszóstkich= elementów= robót= zgodnie= z= wómiarami= i= rzędnómi= określonómi= w=dokumentacji= projektowej= lub=
przekazanómi=na=piśmie=przez=fnżónieraLhierownika=projektuK=
= Błędó= popełnione= przez= tókonawcę= w= wótóczeniu= i= wóznaczaniu= robót= zostanąI= usunięte= przez=
tókonawcę= na =własnó =kosztI =z =wójątkiemI =kiedó =danó =błąd =okaże =się= skutkiem =błędu =zawartego =w =danóch =
dostarczonóch=tókonawcó=na=piśmie=przez=fnżónieraLhierownika=projektuK=
= pprawdzenie= wótóczenia= robót= lub= wóznaczenia= wósokości= przez= fnżónieraLhierownika= projektu= nie=
zwalnia=tókonawcó=od=odpowiedzialności=za=ich=dokładnośćK=
= aecózje= fnżónieraLhierownika=projektu=dotóczące= akceptacji= lub=odrzucenia=materiałów=i= elementów=
robót= będą= oparte= na= wómaganiach= określonóch= w= dokumentach= umowóI= dokumentacji= projektowej= i= w=
pTtiloBI= a= także= w= normach= i= wótócznóchK= mrzó= podejmowaniu= decózji= fnżónierLhierownik= projektu=
uwzględni=wóniki=badań= materiałów= i= robótI= rozrzutó=normalnie=wóstępujące=przó=produkcji= i=przó=badaniach=
materiałówI= doświadczenia= z= przeszłościI= wóniki= badań= naukowóch= oraz= inne= czónniki= wpłówające= na=
rozważaną=kwestięK=
= molecenia= fnżónieraLhierownika= projektu= powinnó= bóć= wókonówane= przez= tókonawcę= w= czasie=
określonóm=przez=fnżónieraLhierownika=projektuI=pod=groźbą=zatrzómania=robótK=pkutki=finansowe=z=tego=tótułu=
poniesie=tókonawcaK=

SK hlkToliA gAhlŚCf olBÓT 

SKNK mrogram zapewnienia jakości  

= tókonawca= jest= zobowiązanó= opracować= i= przedstawić= do= akceptacji= fnżónieraLhierownika= projektu=
program= zapewnienia= jakościK= t= programie= zapewnienia= jakości= tókonawca= powinien= określićI= zamierzonó=
sposób=wókonówania=robótI=możliwości= techniczneI=kadrowe=i= plan= organizacji= robót=gwarantującó=wókonanie=
robót=zgodnie=z=dokumentacją=projektowąI=pTtiloB=oraz=ustaleniamiK==
= mrogram=zapewnienia=jakości=powinien=zawieraćW=
aF=część=ogólną=opisującąW=

-======organizację=wókonania=robótI=w=tóm=terminó=i=sposób=prowadzenia=robótI=
-======organizację=ruchu=na=budowie=wraz=z=oznakowaniem=robótI=
-======sposób=zapewnienia=bhpKI=
-======wókaz=zespołów=roboczóchI=ich=kwalifikacje=i=przógotowanie=praktóczneI=
-====== wókaz= osób= odpowiedzialnóch= za= jakość= i= terminowość= wókonania= poszczególnóch= elementów=
robótI=
-======sóstem=Esposób=i=proceduręF=proponowanej=kontroli=i=sterowania=jakością=wókonówanóch=robótI=
-====== wóposażenie= w= sprzęt= i= urządzenia= do= pomiarów= i= kontroli= Eopis= laboratorium= własnego= lub=
laboratoriumI=któremu=tókonawca=zamierza=zlecić=prowadzenie=badańFI=
-====== sposób= oraz= formę= gromadzenia= wóników= badań= laboratorójnóchI= zapis= pomiarówI= nastaw=
mechanizmów= sterującóchI= a= także= wóciąganóch= wniosków= i= zastosowanóch= korekt= w= procesie=
technologicznómI= proponowanó= sposób= i= formę= przekazówania= tóch= informacji=
fnżónierowiLhierownikowi=projektu;=

bF=część=szczegółową=opisującą=dla=każdego=asortómentu=robótW=
-====== wókaz= maszón= i= urządzeń= stosowanóch= na= budowie= z= ich= parametrami= technicznómi= oraz=
wóposażeniem=w=mechanizmó=do=sterowania=i=urządzenia=pomiarowoJkontrolneI=
-======rodzaje=i=ilość środków=transportu=oraz=urządzeń=do=magazónowania=i=załadunku=materiałówI=spoiwI=
lepiszczóI=kruszów=itpKI=
-======sposób=zabezpieczenia=i=ochronó=ładunków=przed=utratą=ich=właściwości=w=czasie=transportuI=
-====== sposób= i= procedurę= pomiarów= i= badań= Erodzaj= i= częstotliwośćI= pobieranie= próbekI= legalizacja= i=
sprawdzanie= urządzeńI= itpKF= prowadzonóch= podczas= dostaw= materiałówI= wótwarzania= mieszanek= i=
wókonówania=poszczególnóch=elementów=robótI=
-======sposób=postępowania=z=materiałami=i=robotami=nie=odpowiadającómi=wómaganiomK=
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SKOK wasadó kontroli jakości robót 

= Celem= kontroli= robót= będzie= takie= sterowanie= ich= przógotowaniem= i= wókonaniemI= abó= osiągnąć=
założoną=jakość=robótK=
= tókonawca= jest= odpowiedzialnó=za=pełną= kontrolę= robót= i= jakości=materiałówK= tókonawca= zapewni=
odpowiedni= sóstem= kontroliI= włączając= personelI= laboratoriumI= sprzętI= zaopatrzenie= i= wszóstkie= urządzenia=
niezbędne=do=pobierania=próbek=i=badań=materiałów=oraz=robótK=
= mrzed= zatwierdzeniem= sóstemu= kontroli= fnżónierLhierownik= projektu= może= zażądać= od= tókonawcó=
przeprowadzenia=badań=w=celu=zademonstrowaniaI=że=poziom=ich=wókonówania=jest=zadowalającóK=
= tókonawca= będzie= przeprowadzać= pomiaró= i= badania= materiałów= oraz= robót= z= częstotliwością=
zapewniającą= stwierdzenieI= że= robotó= wókonano= zgodnie= z= wómaganiami= zawartómi= w= dokumentacji=
projektowej=i=pTtiloBK=
= jinimalne=wómagania=co=do=zakresu=badań=i =ich=częstotliwość=są=określone=w=pTtiloBI=normach=i=
wótócznóchK=t=przópadkuI= gdó=nie=zostałó=one= tam=określoneI= fnżónierLhierownik=projektu=ustali= jaki= zakres=
kontroli=jest=koniecznóI=abó=zapewnić=wókonanie=robót=zgodnie=z=umowąK=
= tókonawca= dostarczó= fnżónierowiLhierownikowi= projektu= świadectwaI= że= wszóstkie= stosowane=
urządzenia= i= sprzęt= badawczó=posiadają=ważną= legalizacjęI= zostałó=prawidłowo=wókalibrowane= i= odpowiadają=
wómaganiom=norm=określającóch=proceduró=badańK=
= fnżónierLhierownik= projektu= będzie= mieć= nieograniczonó= dostęp= do= pomieszczeń= laboratorójnóchI= w=
celu=ich=inspekcjiK=
= fnżónierLhierownik= projektu= będzie= przekazówać= tókonawcó= pisemne= informacje= o= jakichkolwiek=
niedociągnięciach= dotóczącóch= urządzeń= laboratorójnóchI= sprzętuI= zaopatrzenia= laboratoriumI= pracó=personelu=
lub=metod=badawczóchK=geżeli=niedociągnięcia=te=będą=tak=poważneI=że=mogą=wpłónąć=ujemnie=na=wóniki=badańI=
fnżónierLhierownik=projektu=natóchmiast=wstrzóma=użócie=do=robót=badanóch=materiałów=i=dopuści=je=do=użócia=
dopiero=wtedóI=gdó=niedociągnięcia=w=pracó=laboratorium=tókonawcó=zostaną=usunięte=i=stwierdzona=zostanie=
odpowiednia=jakość=tóch=materiałówK=
= tszóstkie=kosztó=związane=z=organizowaniem=i=prowadzeniem=badań=materiałów=ponosi=tókonawcaK=

SKPK mobieranie próbek 

= mróbki=będą=pobierane=losowoK=waleca=się=stosowanie=statóstócznóch=metod=pobierania=próbekI=opartóch=
na= zasadzieI= że= wszóstkie= jednostkowe= elementó= produkcji= mogą= bóć= z= jednakowóm= prawdopodobieństwem=
wótópowane=do=badańK=
= fnżónierLhierownik=projektu=będzie=mieć=zapewnioną=możliwość=udziału=w=pobieraniu=próbekK=
= mojemniki= do= pobierania= próbek= będą= dostarczone= przez= tókonawcę= i= zatwierdzone= przez=
fnżónieraLhierownika= projektuK= mróbki= dostarczone= przez= tókonawcę= do= badań= wókonówanóch= przez=
fnżónieraLhierownik= projektu= będą= odpowiednio= opisane= i= oznakowaneI= w= sposób= zaakceptowanó= przez=
fnżónieraLhierownika=projektuK=
= ka=zlecenie=fnżónieraLhierownika=projektu=tókonawca=będzie=przeprowadzać=dodatkowe=badania=tóch=
materiałówI= które= budzą= wątpliwości= co= do= jakościI= o= ile= kwestionowane= materiałó= nie= zostaną= przez=
tókonawcę=usunięte=lub=ulepszone=z=własnej=woliK=hosztó=tóch=dodatkowóch=badań=pokrówa=tókonawca=tólko=
w=przópadku=stwierdzenia=usterek;=w=przeciwnóm=przópadku=kosztó=te=pokrówa=wamawiającóK=

SK4K Badania i pomiaró 

= tszóstkie=badania=i=pomiaró=będą=przeprowadzone=zgodnie=z=wómaganiami=normK=t=przópadkuI=gdó=
normó=nie=obejmują= jakiegokolwiek=badania=wómaganego=w=pTtiloBI= stosować=można= wótóczne=krajoweI=
albo=inne=proceduróI=zaakceptowane=przez=fnżónieraLhierownika=projektuK=
= mrzed=przóstąpieniem=do=pomiarów=lub=badańI=tókonawca=powiadomi=fnżónieraLhierownika=projektu=
o=rodzajuI=miejscu=i=terminie=pomiaru=lub=badaniaK=mo=wókonaniu=pomiaru=lub=badaniaI=tókonawca=przedstawi=
na=piśmie=ich=wóniki=do=akceptacji=fnżónieraLhierownika=projektuK=

SKRK oaportó z badań 

= tókonawca= będzie= przekazówać= fnżónierowiLhierownikowi= projektu= kopie= raportów= z= wónikami=
badań=jak=najszóbciejI=nie=później=jednak=niż=w=terminie=określonóm=w=programie=zapewnienia=jakościK=
= tóniki=badań=EkopieF=będą=przekazówane=fnżónierowiLhierownikowi=projektu=na=formularzach=według=
dostarczonego=przez=niego=wzoru=lub=innóchI=przez=niego=zaaprobowanóchK=

SKSK Badania prowadzone przez fnżónieraLhierownika projektu 

= fnżónierLhierownik= projektu= jest= uprawnionó= do= dokonówania= kontroliI= pobierania= próbek= i= badania=
materiałów=w=miejscu=ich=wótwarzaniaLpozóskiwaniaI=a=tókonawca=i=producent=materiałów=powinien=udzielić=
mu=niezbędnej=pomocóK=
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= fnżónierLhierownik= projektuI= dokonując= werófikacji= sóstemu= kontroli= robót= prowadzonego= przez=
tókonawcęI= poprzez= międzó= innómi= swoje= badaniaI= będzie= oceniać= zgodność= materiałów= i= robót= z=
wómaganiami= pTtiloB= na= podstawie= wóników= własnóch= badań= kontrolnóch= jak= i= wóników= badań=
dostarczonóch=przez=tókonawcęK=
= fnżónierLhierownik=projektu=powinien=pobierać=próbki=materiałów=i=prowadzić=badania=niezależnie=od=
tókonawcóI= na= swój= kosztK= geżeli= wóniki= tóch= badań= wókażąI= że= raportó=tókonawcó= są= niewiarógodneI= to=
fnżónierLhierownik= projektu= oprze= się= wółącznie=na= własnóch= badaniach= przó=ocenie= zgodności= materiałów= i=
robót= z= dokumentacją= projektową= i= pTtiloBK= joże= również= zlecićI= sam= lub= poprzez= tókonawcęI=
przeprowadzenie= powtórnóch= lub= dodatkowóch= badań= niezależnemu= laboratoriumK= t= takim= przópadku=
całkowite=kosztó=powtórnóch=lub=dodatkowóch=badań=i=pobierania=próbek=poniesione=zostaną=przez=tókonawcęK=

SKTK Certófikató i deklaracje 

= fnżónierLhierownik=projektu=może=dopuścić=do=użócia=tólko=ten=wórób=budowlanóI=któró=nadaje=się=do=
stosowania=przó=wókonówaniu=robót=budowlanóch=Eodpowiada=wómogom=niniejszóch=pTtiloBFI=jeżeli=jestW=
J= oznakowanó= Cb= ErósK= OFI= co= oznaczaI= że= dokonano= ocenó= jego= zgodności= z= normą= zharmonizowaną= albo=
europejskąI= aprobatą= techniczną= bądź= krajową= specófikacją= techniczną= państwa= członkowskiego= rnii=
buropejskiej= lub= buropejskiego= lbszaru= dospodarczegoI= uznaną= przez= komisje= buropejską= za= zgodną= z=
wómaganiami=podstawowómiI=albo=
J=oznakowanóI=znakiem=budowlanóm=B=ErósK=NF=
= mroduktó=przemósłowe=muszą=posiadać=wwK=dokumentó=wódane=przez=producentaI=a=w=razie=potrzebó=
poparte= wónikami= badań= wókonanóch= przez= niegoK= hopie= wóników= tóch= badań= będą= dostarczone= przez=
tókonawcę=fnżónierowiLhierownikowi=projektuK=
= aopuszcza= się= do= stosowania= wórobó= budowlane= wókonane= wg= indówidualnej= dokumentacji=
technicznej=sporządzonej=przez=tókonawcę=robót=po=uzgodnieniu=z=mrojektantem=obiektu=oraz=wamawiającómI=
posiadające=oświadczenie=wódane=przez=producenta=o=zgodności=wórobuK=
= gakiekolwiek=wórobó=budowlaneI=które=nie=spełniają=tóch=wómagań=będą=odrzuconeK=
=
= = = = = = =
=
=
=

 

 

SKUK aokumentó budowó 

ENF=aziennik=budowó=
= aziennik= budowó= jest= wómaganóm= dokumentem= prawnóm= obowiązującóm= wamawiającego= i=
tókonawcę= w= okresie= od= przekazania= tókonawcó= terenu= budowó= do= końca= okresu= gwarancójnegoK=
ldpowiedzialność=za=prowadzenie=dziennika=budowó=zgodnie=spoczówa=na=tókonawcóK=
aziennik=budowó=będzie=prowadzonó=zgodnie=z=założeniami=ustawó=mrawo=budowlaneK=
= mropozócjeI= uwagi= i= wójaśnienia= tókonawcóI= wpisane= do= dziennika= budowó= będą= przedłożone=
fnżónierowiLhierownikowi=projektu=do=ustosunkowania=sięK=
= aecózje= fnżónieraLhierownika= projektu= wpisane= do= dziennika= budowó= tókonawca= podpisuje= z=
zaznaczeniem=ich=przójęcia=lub=zajęciem=stanowiskaK=
= tpis=projektanta=do=dziennika=budowó=obliguje=fnżónieraLhierownika=projektu=do=ustosunkowania=sięK=
mrojektant=nie=jest=jednak=stroną=umowó=i=nie=ma=uprawnień=do=wódawania=poleceń=tókonawcó=robótK=

EOF=hsiążka=obmiarów=

= hsiążka= obmiarów= stanowi= dokument= pozwalającó= na= rozliczenie= faktócznego= postępu= każdego= z=
elementów=robótK= lbmiaró=wókonanóch= robót= przeprowadza= się=w=sposób= ciągłó=w= jednostkach= przójętóch= w=
kosztorósie=i=wpisuje=do=książki=obmiarówK=

lbmiaró=prowadzone= przez= tókonawcę= mogą= bóć= wókonane= w= innej= formie= zaakceptowanej= przez=
wamawiającego=–=hierownikaLfnżóniera=projektuK=
=

EPF=aokumentó=laboratorójne=

= azienniki= laboratorójneI= deklaracje= zgodności= lub= certófikató= zgodności= materiałówI= orzeczenia= o=
jakości= materiałówI= receptó= robocze= i= kontrolne= wóniki= badań= tókonawcó= będą= gromadzone= w= formie=
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uzgodnionej=w=programie=zapewnienia=jakościK=aokumentó=te=stanowią=załączniki=do=odbioru=robótK=tinnó=bóć=
udostępnione=na=każde=żóczenie=fnżónieraLhierownika=projektuK=

EQF=mozostałe=dokumentó=budowó=

= ao= dokumentów= budowó= zalicza= sięI= oprócz= wómienionóch= w= punktach= ENF= J= EPF= następujące=
dokumentóW=
aF=====pozwolenie=na=realizację=zadania=budowlanegoI=
bF====protokołó=przekazania=terenu=budowóI=
cF=====umowó=cówilnoJprawne=z=osobami=trzecimi=i=inne=umowó=cówilnoJprawneI=
dF====protokołó=odbioru=robótI=
eF=====protokołó=z=narad=i=ustaleńI=
fF======korespondencję=na=budowieK=

ERF=mrzechowówanie=dokumentów=budowó=

= aokumentó=budowó=będą=przechowówane=na=terenie=budowó=w=miejscu=odpowiednio=zabezpieczonómK=
= waginięcie= któregokolwiek= z= dokumentów= budowó= spowoduje= jego= natóchmiastowe= odtworzenie= w=
formie=przewidzianej=prawemK=
= tszelkie=dokumentó=budowó=będą=zawsze=dostępne=dla=fnżónieraLhierownika=projektu=i=przedstawiane=
do=wglądu=na=żóczenie=wamawiającegoK=

TK lBjfAo olBÓT 

TKNK lgólne zasadó obmiaru robót 

= lbmiar= robót= będzie= określać= faktócznó= zakres= wókonówanóch= robót= zgodnie= z= dokumentacją=
projektową=i=pTtiloBI=w=jednostkach=ustalonóch=w=kosztorósieK=
= lbmiaru= robót= dokonuje=tókonawca= po=pisemnóm= powiadomieniu= fnżónieraLhierownika=projektu= o=
zakresie=obmierzanóch=robót=i=terminie=obmiaruI=co=najmniej=na=P=dni=przed=tóm=terminemK=
= tóniki=obmiaru=będą=wpisane=do=książki=obmiarówK=
= gakikolwiek=błąd=lub=przeoczenie=EopuszczenieF=w=ilościach=podanóch=w=ślepóm=kosztorósie=lub=gdzie=
indziej=w=pTtiloB=nie=zwalnia=tókonawcó=od=obowiązku=ukończenia=wszóstkich=robótK=Błędne=dane=zostaną=
poprawione=wg=instrukcji=fnżónieraLhierownika=projektu=na=piśmieK=
= lbmiar=gotowóch= robót=będzie=przeprowadzonó=z=częstością=wómaganą=do=celu=miesięcznej=płatności=
na= rzecz= tókonawcó= lub= w= innóm= czasie= określonóm= w= umowie= lub= oczekiwanóm= przez= tókonawcę=
i=fnżónieraLhierownika=projektuK=
= mrzójęta= w= przedmiarze= odległość= wówozu= materiałów= z= rozbiórki= i= zdjęcia= humusu= jest= wielkością=
założonąK= tókonawca= jest= zobowiązanó= do= skalkulowania= kosztów= transportu= w= oparciu= o= własną= analizę=
uwzględniającą=lokalizację=wósópiska=oraz=przójęta=odległośc=transportuK=

TKOK wasadó określania ilości robót i materiałów 

= Długości= i= odległości= pomiędzó= wószczególnionómi= punktami= skrajnómi= będą= obmierzone= poziomo=
wzdłuż=linii=osiowejK=
= geśli=pTtiloB=właściwe=dla=danóch=robót=nie=wómagają=tego=inaczejI=objętości=będą=wóliczone=w=mP=
jako=długość=pomnożona=przez=średni=przekrójK=
= flościI= które= mają= bóć= obmierzone= wagowoI= będą= ważone= w= tonach= lub= kilogramach= zgodnie= z=
wómaganiami=pTtiloBK=

TKPK rrządzenia i sprzęt pomiarowó 

= tszóstkie= urządzenia= i= sprzęt= pomiarowóI= stosowanó= w= czasie= obmiaru= robót= musza= bóć=
zaakceptowane=przez=fnżónieraLhierownika=projektuK=
= rrządzenia=i=sprzęt=pomiarowó=zostaną=dostarczone=przez=tókonawcęK=geżeli=urządzenia=te=lub=sprzęt=
wómagają=badań=atestującóch=to=tókonawca=będzie=posiadać=ważne=świadectwa=legalizacjiK=
= tszóstkie= urządzenia= pomiarowe= będą= przez= tókonawcę= utrzómówane= w= dobróm= stanieI= w= całóm=
okresie=trwania=robótK=

TK4K tagi i zasadó ważenia 

= tókonawca= dostarczó= i= zainstaluje= urządzenia= wagowe= odpowiadające= odnośnóm= wómaganiom=
pTtiloB=Będzie=utrzómówać=to=wóposażenie=zapewniając=w=sposób=ciągłó=zachowanie=dokładności=wg=norm=
zatwierdzonóch=przez=fnżónieraLhierownika=projektuK=
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TKRK Czas przeprowadzenia obmiaru 

= lbmiaró=będą=przeprowadzone=przed=częściowóm= lub=ostatecznóm=odbiorem=odcinków=robótI= a= także=
w=przópadku=wóstępowania=dłuższej=przerwó=w=robotachK=
= lbmiar=robót=zanikającóch=przeprowadza=się=w=czasie=ich=wókonówaniaK=
= lbmiar=robót=podlegającóch=zakróciu=przeprowadza=się=przed=ich=zakróciemK=
= oobotó= pomiarowe= do= obmiaru= oraz= nieodzowne= obliczenia= będą= wókonane= w= sposób= zrozumiałó=
i=jednoznacznóK=
= tómiaró= skomplikowanóch= powierzchni= lub= objętości= będą= uzupełnione= odpowiednimi= szkicami=
umieszczonómi= na= karcie= książki= obmiarówK= t= razie= braku= miejsca= szkice= mogą= bóć= dołączone= w= formie=
oddzielnego= załącznika= do= książki= obmiarówI= którego= wzór= zostanie= uzgodnionó= z= fnżónieremLhierownikiem=
projektuK=

UK laBfÓo olBÓT 

UKNK oodzaje odbiorów robót 

= t=zależności=od=ustaleń=odpowiednich=pTtiloBI=robotó=podlegają=następującóm=etapom=odbioruW=
aF=====odbiorowi=robót=zanikającóch=i=ulegającóch=zakróciuI=
bF====odbiorowi=częściowemuI=
cF=====odbiorowi=ostatecznemuI=
dF====odbiorowi=pogwarancójnemuK=

UKOK ldbiór robót zanikającóch i ulegającóch zakróciu 

= ldbiór= robót= zanikającóch= i= ulegającóch= zakróciu= polega= na= finalnej= ocenie= ilości= i= jakości=
wókonówanóch=robótI=które=w=dalszóm=procesie=realizacji=ulegną=zakróciuK=
= ldbiór= robót= zanikającóch= i= ulegającóch= zakróciu= będzie= dokonanó= w= czasie= umożliwiającóm=
wókonanie=ewentualnóch=korekt=i=poprawek=bez=hamowania=ogólnego=postępu=robótK=
= ldbioru=robót=dokonuje=fnżónierLhierownik=projektuK=
= dotowość= danej= części= robót= do= odbioru= zgłasza= tókonawca= wpisem= do= dziennika= budowó= i=
jednoczesnóm= powiadomieniem= fnżónieraLhierownika= projektuK= ldbiór= będzie=przeprowadzonó=niezwłocznieI=
nie=później=jednak=niż=w=ciągu=P=dni=od=dató=zgłoszenia=wpisem=do=dziennika=budowó=i=powiadomienia=o=tóm=
fakcie=fnżónieraLhierownika=projektuK=
= gakość= i= ilość= robót= ulegającóch= zakróciu= ocenia= fnżónierLhierownik= projektu= na= podstawie=
dokumentów=zawierającóch=komplet=wóników=badań=laboratorójnóch=i=w=oparciu=o=przeprowadzone=pomiaróI=w=
konfrontacji=z=dokumentacją=projektowąI=pTtiloB=i=uprzednimi=ustaleniamiK=
 
UKPK ldbiór częściowó=
= ldbiór= = częściowó=polega= na= ocenie= ilości= i= jakości= wókonanóch= części= robótK= ldbioru= częściowego=
robót=dokonuje=się=wg=zasad=jak=przó=odbiorze=ostatecznóm=robótK=ldbioru=robót=dokonuje=fnżónierLhierownik=
projektuK=

UK4K ldbiór ostatecznó robót Ezwanó również odbiorem końcowómF 

UK4KNK=wasadó odbioru ostatecznego robót Eodbioru końcowego robótF=
= ldbiór= ostatecznó=EkońcowóF=polega=na= finalnej=ocenie=rzeczówistego=wókonania=robót=w=odniesieniu=
do=ich=ilościI=jakości=i=wartościK=
= Całkowite=zakończenie=robót=oraz=gotowość=do=odbioru=ostatecznego=EkońcowegoF=będzie=stwierdzona=
przez= tókonawcę= wpisem= do= dziennika= budowó=z= bezzwłocznóm= powiadomieniem= na= piśmie= o= tóm= fakcie=
fnżónieraLhierownika=projektuK=
= ldbiór= ostatecznó=EkońcowóF= robót=nastąpi=w=terminie=ustalonóm=w=dokumentach= umowóI= licząc=od=
dnia=potwierdzenia=przez=fnżónieraLhierownika=projektu=zakończenia=robót= i=przójęcia=dokumentówI=o=któróch=
mowa=w=punkcie=UKQKOK=
= ldbioru= ostatecznego= EkońcowegoF= robót= dokona= komisja= wóznaczona= przez= wamawiającego= w=
obecności= fnżónieraLhierownika= projektu= i= tókonawcóK= homisja= odbierająca= robotó= dokona= ich= ocenó=
jakościowej= na= podstawie= przedłożonóch= dokumentówI= wóników= badań= i= pomiarówI= ocenie= wizualnej= oraz=
zgodności=wókonania=robót=z=dokumentacją=projektową=i=pTtiloBK=
= t=toku=odbioru=ostatecznego=EkońcowegoF=robót=komisja=zapozna=się=z=realizacją=ustaleń=przójętóch=w=
trakcie= odbiorów= robót= zanikającóch= i= ulegającóch= zakróciuI= zwłaszcza= w= zakresie= wókonania= robót=
uzupełniającóch=i=robót=poprawkowóchK=
= t=przópadkach=niewókonania=wóznaczonóch=robót=poprawkowóch=komisja=przerwie=swoje=czónności=i=
ustali=nowó=termin=odbioru=ostatecznegoK=
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= t= przópadku= stwierdzenia= przez= komisjęI= że= jakość= wókonówanóch= robót= w= poszczególnóch=
asortómentach= nieznacznie= odbiega= od= wómaganej= dokumentacją= projektową= i= pTtiloB= z= uwzględnieniem=
tolerancji=i=nie=ma=większego=wpłówu=na=cechó=eksploatacójne=obiektu=i=bezpieczeństwo=ruchuI=komisja=dokona=
potrąceńI= oceniając= pomniejszoną= wartość= wókonówanóch= robót= w= stosunku= do= wómagań= przójętóch= w=
dokumentach=umowóK=
 
UK4KOK=aokumentó do odbioru ostatecznego Eodbioru końcowegoF=
= modstawowóm= dokumentem= do= dokonania= odbioru= ostatecznego= EkońcowegoF= robót= jest= protokół=
odbioru=ostatecznego=EkońcowegoF=robót=sporządzonó=wg=wzoru=ustalonego=przez=wamawiającegoK=
= ao= odbioru= ostatecznego= EkońcowegoF= tókonawca= jest= zobowiązanó= przógotować= następujące=
dokumentóW=
NK=======dokumentację=projektową=podstawową=z=naniesionómi=zmianami=oraz=dodatkowąI=jeśli=została=sporządzona=
w=trakcie=realizacji=umowóI=
OK======= szczegółowe= specófikacje= techniczne= Epodstawowe= z= dokumentów= umowó= i= ewK= uzupełniające= lub=
zamienneFI=
PK=======receptó=i=ustalenia=technologiczneI=
QK=======dzienniki=budowó=i=książki=obmiarów=EoróginałóFI=
RK=======wóniki=pomiarów=kontrolnóch=oraz=badań=i=oznaczeń=laboratorójnóchI=zgodne=z=pTtiloB=i=ewK=mwgI=
SK=======deklaracje=zgodności=lub=certófikató=zgodności=wbudowanóch=materiałów=zgodnie=z=pTtiloB=i=ewK=mwgI=
TK======= opinię= technologiczną= sporządzoną=na=podstawie=wszóstkich=wóników=badań= i=pomiarów=załączonóch= do=
dokumentów=odbioruI=wókonanóch=zgodnie=z=pTtiloB=i=mwgI=
UK======= rósunki= EdokumentacjeF= na= wókonanie= robót= towarzószącóch= o= ile= istnieją= EnpK= na= przełożenie= linii=
telefonicznejI= energetócznejI= gazowejI= oświetlenia= itpKF= oraz= protokołó= odbioru= i= przekazania= tóch= robót=
właścicielom=urządzeńI=
VK=======geodezójną=inwentarózację=powókonawczą=robótI=
NMK====kopię=mapó=zasadniczej=powstałej=w=wóniku=geodezójnej=inwentarózacji=powókonawczejK=
= t= przópadkuI= gdó= wg= komisjiI= robotó= pod= względem= przógotowania= dokumentacójnego= nie= będą=
gotowe= do= odbioru= ostatecznegoI= komisja= w=porozumieniu= z= tókonawcą=wóznaczó=ponownó= termin= odbioru=
ostatecznego=robótK=
= tszóstkie=zarządzone=przez=komisję=robotó=poprawkowe=lub=uzupełniające=będą=zestawione=wg=wzoru=
ustalonego=przez=wamawiającegoK=
= Termin=wókonania=robót=poprawkowóch=i=robót=uzupełniającóch=wóznaczó=komisjaK=

UKRK ldbiór pogwarancójnó 

= ldbiór= pogwarancójnó= polega= na= ocenie= wókonanóch= robót= związanóch= z= usunięciem= wad=
stwierdzonóch=przó=odbiorze=ostatecznóm=i=zaistniałóch=w=okresie=gwarancójnómK=
= ldbiór= pogwarancójnó= będzie= dokonanó= na= podstawie= ocenó= wizualnej= obiektu= z= uwzględnieniem=
zasad=opisanóch=w=punkcie=UKQ=„ldbiór=ostatecznó=robót≤K=

9K mlapTAtA mŁATklŚCf 

9KNK rstalenia ogólne 

= modstawą= płatności= jest= cena= jednostkowa= skalkulowana= przez= tókonawcę= za= jednostkę= obmiarową=
ustaloną=dla=danej=pozócji=kosztorósuK=
= ala=pozócji= kosztorósowóch= wócenionóch= róczałtowo=podstawą=płatności= jest=wartość=EkwotaF=podana=
przez=tókonawcę=w=danej=pozócji=kosztorósuK=
= Cena= jednostkowa= lub= kwota= róczałtowa= pozócji= kosztorósowej= będzie= uwzględniać= wszóstkie=
czónnościI= wómagania= i= badania= składające= się= na= jej= wókonanieI= określone= dla= tej= robotó= w= pTtiloB= i= w=
dokumentacji=projektowejK=
= Cenó=jednostkowe=lub=kwotó=róczałtowe=robót=będą=obejmować=w=szczególnościW=
-======robociznę=bezpośrednią=wraz=z=towarzószącómi=kosztamiI=
-======wartość=zużótóch=materiałów=wraz=z=kosztami=zakupuI=magazónowaniaI=ewentualnóch=ubótków=i=transportu=
na=teren=budowóI=
-======wartość=pracó=sprzętu=wraz=z=towarzószącómi=kosztamiI=
-======kosztó=pośrednieI=zósk=kalkulacójnó=i=rózókoI=
-======podatki=obliczone=zgodnie=z=obowiązującómi=przepisamiK=
= ao=cen=jednostkowóch=nie=należó=wliczać=podatku=sATK=
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9KOK tarunki umowó i wómagania ogólne aJjJMMKMMKMM 

= hoszt= dostosowania= się= do= wómagań= warunków= umowó= i= wómagań= ogólnóch= zawartóch= w= aJjJ
MMKMMKMM=obejmuje=wszóstkie=warunki=określone=w=wwK=dokumentachI=a=nie=wószczególnione=w=kosztorósieK=
hosztó =związane =z =dostosowaniem =się= do =wómagań= warunków =umowó =i =wómagań= ogólnóch =zawartóch =w =
pTtiloB=ajKMMKMMKMMI= w=tómI= międzó=innómiI= koszt= związanó=z= zapewnieniemI= utrzómaniem= i= likwidacją=
zaplecza= tókonawcóI= koszt= związanó= z= objazdamiI= przejazdamiI= organizacją= i= bezpieczeństwem= ruchuI=
tókonawca=ujmie=w=cenach=jednostkowóch=wókonania=robót=budowlanóchK=

9KPK lbjazdóI przejazdó i organizacja ruchu 

= hoszt= = wókonania= tómczasowej= organizacji= ruchu= na= czas= budowó= obejmujeW= wóbudowania=
objazdówLprzejazdów=i=organizacji=ruchu=obejmujeW=
EaF==ustawienie=tómczasowego=oznakowania=i=oświetlenia=zgodnie=z=wómaganiami=bezpieczeństwa=ruchuI=
EbF===ewK=opłatóLdzierżawó=terenuI=
EcF==przógotowanie=terenuI=
EdF===konstrukcję=tómczasowej=nawierzchniI=rampI=chodnikówI=krawężnikówI=barierI=oznakowań=i=drenażuI=
EeF====tómczasową=przebudowę=urządzeń=obcóchK=
= hoszt=utrzómania=objazdówLprzejazdów=i=zmianó=organizacji=ruchu=na=czas=budowó=obejmujeW=
EaF=== oczószczanieI= przestawienieI= przókrócie= i= usunięcie= tómczasowóch= oznakowań= pionowóchI= poziomóchI=
barier=i=światełI=
EbF==utrzómanie=płónności=ruchu=publicznegoK=
= hoszt=likwidacji=objazdówLprzejazdów=i=organizacji=ruchu=obejmujeW=
EaF===usunięcie=wbudowanóch=materiałów=i=oznakowaniaI=
EbF==doprowadzenie=terenu=do=stanu=pierwotnegoK=
 
NMK mowbmfpY wtfĄwAkb=
NK=====rstawa=z=dnia=T=lipca=NVVQ=rK=J=mrawo=budowlane=EazK=rK=kr=UVI=pozK=QNQ=z=późniejszómi=zmianamiFK=
OK===== warządzenie=jinistra= fnfrastrukturó=z= dnia= NV= listopada= OMMN= rK= w=sprawie=dziennika= budowóI= montażu= i=
rozbiórki=oraz=tablicó=informacójnej=EazK=rK=kr=NPUI=pozK=NRRRFK=
PK=====rstawa=z=dnia=ON=marca=NVUR=rK=o=drogach=publicznóch=EazK=rK=kr=NQI=pozK=SM=z=późniejszómi=zmianamiFK=
QK=====rstawa=z=dnia=NS=kwietnia=OMMQ=rK=o=wprowadzeniu=do=obrotu=wórobów=budowlanóch= EazK=rK=kr=VOI=pozK=
UUN=z=późniejszómi=zmianamiFK=
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aJMNKMNKMN 
 

tYTYCwbkfb ToApY f  mrkhTÓt  tYplhlŚCfltYCe 
 

NK tpTĘm 
 
NKNK mrzedmiot pTtiloB 
=

mrzedmiotem= niniejszej= pzczegółowej= ppecófikacji= Technicznej= tókonania= i= ldbioru= oobót=
Budowlanóch= EpTtiloBF= są= wómagania= dotóczące= wókonania= i= odbioru= robót= związanóch= z= wótóczeniem=
trasó= drogowej= oraz= jej= punktów= wósokościowóch=w= ramach= inwestócji= pnK= „Budowa parkingu na działce 
PTOLP przó ulicó kowej w wdzieszowicach”K=

NKOK wakres stosowania pTtiloB 

= pzczegółowe= ppecófikacje= Techniczne= tókonania= i= ldbioru= oobót= Budowlanóch= = EpTtiloBF=
stanowią= część= aokumentów= mrzetargowóch=i= hontraktowóch= i= należó= je= stosować= przó= zlecaniu= i= realizacji=
robót=opisanóch=w=pK=NKN=niniejszej=specófikacjiK=

NKPK wakres robót objętóch pTtiloB 

 rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=zasad=prowadzenia=robót=związanóch=z=wszóstkimi=
czónnościami=umożliwiającómi=i=mającómi=na=celu=wóznaczenie=w=terenie=przebiegu=trasó=drogowejK=
=
wakres=robót=obejmujeW=

· wóznaczenie=trasó=i=punktów=wósokościowóch=w=terenie=równinnómW=
J=wótóczenie=trasó=drogowejI=
J=sporządzenie=szkicu=przebiegu=granic=prawnóch=z=ich=stabilizacją=w=terenie=znakami=granicznómi=tóp=PSaI=
J=wóznaczenie=sótuacójne=i=wósokościowe=punktów=głównóch=osi=trasó=i=punktów=wósokościowóchI=
J=uzupełnienie=osi=trasó=dodatkowómi=punktamiI=
J=wóznaczenie=dodatkowóch=punktów=wósokościowóch=Ereperów=roboczóchFI=
J=wóznaczenie=parametrów=łukuI=
J=wóznaczenie=przekrojów=poprzecznóchI=
J= wóznaczenie= granicó= pasa= drogowegoI= zastabilizowanie= punktów= w= sposób= trwałóI= ochrona= ich= przed=
zniszczeniem=oraz=oznakowanie=w=sposób=ułatwiającó=odszukanie=i=odtworzenieK=

J=opracowanie=szkicu=przebiegu=granic=prawnóch=z=ich=stabilizacją=w=terenieK=
=

NKPKNK tóznaczenie=trasó=i=punktów=wósokościowóch=

= t=zakres=robót=pomiarowóchI=związanóch=z=odtworzeniem=trasó=i=punktów=wósokościowóch=wchodząW=
aF=====wóznaczenie=sótuacójne=i=wósokościowe=punktów=głównóch=osi=trasó=i=punktów=wósokościowóchI=
bF====uzupełnienie=osi=trasó=dodatkowómi=punktami=Ewóznaczenie=osiFI=
cF=====wóznaczenie=dodatkowóch=punktów=wósokościowóch=Ereperów=roboczóchFI=
dF====wóznaczenie=przekrojów=poprzecznóchI=
eF===== zastabilizowanie=punktów=w=sposób= trwałóI= ochrona= ich=przed=zniszczeniem=oraz= oznakowanie=w= sposób=
ułatwiającó=odszukanie=i=ewentualne=odtworzenieK=
=

NK4K lkreślenia podstawowe 

NK4KNK munktó=główne=trasó=J=punktó=załamania=osi=trasóI=punktó=kierunkowe=oraz=początkowó=i=końcowó=punkt=
trasóK=

NK4KOK mozostałe= określenia= podstawowe= są= zgodne= z= obowiązującómiI= odpowiednimi= polskimi= normami= i= z=
definicjami=podanómi=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKQK=

NKRK lgólne wómagania dotóczące robót 

= tókonawca= robót= jest= odpowiedzialnó= za= jakość= ich= wókonania= i= zgodność= z= aokumentacją=
mrojektowąI=pTtiloB=i=poleceniami=fnżónieraK=lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=pTtiloB=aJ
jJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKRK=
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OK jATbofAŁY 

OKNK lgólne wómagania dotóczące materiałów 

 lgólne= wómagania= dotóczące= materiałówI= ich= pozóskiwania= i= składowania= podano= w= pTtiloB=
ajJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=OK=

OKOK oodzaje materiałów 

= ao= utrwalenia= punktów= głównóch= trasó= należó= stosować= dla= punktów= utrwalanóch= w= istniejącej=
nawierzchni= bolce= stalowe= średnicó=R= mm= i= długości= od= MIMQ= do= MIMR= mK= male= drewniane= umieszczone= poza=
granicą= robót= ziemnóchI=w= sąsiedztwie=punktów=załamania= trasóI= powinnó=mieć średnicę= od= = MINR=do=MIOM=m=
i=długość=od=NIR=do=NIT=mK=
= ao= stabilizacji= pozostałóch= punktów= należó= stosować= paliki= drewniane= średnicó= od= MIMR= do= MIMU= m=
i=długości=około=MIPM=mK=
= „Świadki≤=powinnó=mieć=długość=około=MIRM=m=i=przekrój=prostokątnóK=

PK pmowĘT 

PKNK lgólne wómagania dotóczące sprzętu 

= lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=PK=

PKOK pprzęt pomiarowó 

 ao=odtworzenia=sótuacójnego=trasó=i=punktów=wósokościowóch=należó=stosować=następującó=sprzętW=
-======teodolitó=lub=tachimetróI=
-======niwelatoróI=
-======dalmierzeI=
-======tóczkiI=
-======łatóI=
-======taśmó=staloweI=szpilkiK=
= pprzęt= stosowanó= do= odtworzenia= trasó= drogowej= i= jej= punktów= wósokościowóch= powinien=
gwarantować=uzóskanie=wómaganej=dokładności=pomiaruK=

4K ToAkpmloT 

4KNK lgólne wómagania dotóczące transportu 

= lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=
QK=

4KOK Transport sprzętu i materiałów 

= pprzęt=i=materiałó=do=odtworzenia=trasó=można=przewozić=dowolnómi=środkami=transportuK=

RK tYhlkAkfb olBÓT 

RKNK lgólne zasadó wókonania robót 

= lgólne=zasadó=wókonania=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=RK=

RKOK wasadó wókonówania prac pomiarowóch 

= mrace=pomiarowe=powinnó=bóć=wókonane=zgodnie=z=obowiązującómi=fnstrukcjami=drdih=Eod=N=do=TF=
przez=osobó=posiadające=odpowiednie=kwalifikacje=i=uprawnienia=K=
= mrzed=przóstąpieniem=do= robót= tókonawca= powinien= pobrać= z= mowiatowego=lśrodka= aokumentacji=
deodezójnej= i= hartograficznej= dane= dotóczące= osnowó= geodezójnej= poziomej= i= wósokościowej;= zawierające=
lokalizację=i=współrzędne=punktów=głównóch=trasó=oraz=reperówK=
= t=oparciu=o=pobrane=materiałóI=tókonawca=powinien=przeprowadzić=obliczenia=i=pomiaró=geodezójne=
niezbędne=do=szczegółowego=wótóczenia=robótK=
= tókonawca=powinien= sprawdzić=czó=rzędne= terenu=określone=w=dokumentacji=projektowej=są=zgodne=
z=rzeczówistómi=rzędnómi=terenuK=geżeli=tókonawca=stwierdziI=że=rzeczówiste=rzędne=terenu=istotnie=różnią=się=
od= rzędnóch= określonóch= w= dokumentacji= projektowejI= to= powinien= powiadomić= o= tóm= fnżónieraK=
rkształtowanie=terenu=w=takim=rejonie=nie=powinno=bóć=zmieniane=przed=podjęciem=odpowiedniej=decózji=przez=
fnżónieraK=
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= munktó= wierzchołkoweI= punktó=główne= trasó= i= punktó=pośrednie= osi= trasó=muszą= bóć= zaopatrzone= w=
oznaczenia= określające= w= sposób= wóraźnó= i= jednoznacznó= charakteróstókę= i= położenie= tóch= punktówK= corma=
i=wzór=tóch=oznaczeń=powinnó=bóć=zaakceptowane=przez=fnżónieraK=
= tókonawca=jest=odpowiedzialnó=za=ochronę=wszóstkich=punktów=pomiarowóch=i=ich=oznaczeń=w=czasie=
trwania= robótK= geżeli= znaki= pomiarowe= zostaną= zniszczoneI= a= ich= odtworzenie= jest= konieczne= do= dalszego=
prowadzenia=robótI=to=zostaną=one=odtworzone=na=koszt=tókonawcóK=
= tszóstkie= prace= pomiarowe= konieczne= dla= prawidłowej= realizacji= robót= należą= do= obowiązków=
tókonawcóK=

RKPK tóznaczenie punktów głównóch osi trasó i punktów wósokościowóch 

 munktó= wierzchołkowe= trasó= i= inne= punktó= główne= powinnó= bóć= zastabilizowane= w= sposób= trwałóI=
a=także=dowiązane=do=punktów=pomocniczóchI=położonóch=poza=granicą=robót=ziemnóchK=
= oeperó= robocze= należó= założyć= poza= granicami= robót= związanóch= z= wókonaniem= trasó= drogowej= i=
obiektów= towarzószącóchK= gako= reperó= robocze= można= wókorzóstać= punktó= stałe= na= stabilnóchI= istniejącóch=
budowlach=wzdłuż=trasó=drogowejK=l=ile=brak=takich=punktówI=reperó=robocze=należó=założyć=w=postaci=słupków=
betonowóch= lub=grubóch=kształtowników=stalowóchI=osadzonóch=w=gruncie=w=sposób=wókluczającó=osiadanieI=
zaakceptowanó=przez=fnżónieraK=
= oeperó= robocze= powinnó= bóć= wóposażone= w= dodatkowe= oznaczeniaI= zawierające= wóraźne=
i=jednoznaczne=określenie=nazwó=reperu=i=jego=rzędnejK=

RK4K ldtworzenie osi trasó 

= Tóczenie=osi= trasó=należó=wókonać=w=oparciu=o=dokumentację=projektową=oraz= inne=dane=geodezójne=
mKinK= pobrane= z= mowiatowego= rrzędu= aokumentacji= deodezójnoJhartograficznejI= przó= wókorzóstaniu= sieci=
poligonizacji=państwowej=albo=innej=osnowó=geodezójnejK=
= Oś= trasó= powinna= bóć= wóznaczona= w= punktach= głównóch= i= w= punktach= pośrednich= w= odległości=
zależnej=od=charakteróstóki=terenu=i=ukształtowania=trasóI=lecz=nie=rzadziej=niż=co=OM=metrówK=
= aopuszczalne=odchólenie=sótuacójne=wótóczonej=osi=trasó=w=stosunku=do=dokumentacji=projektowej=nie=
może =bóć= większe =niż= R =cmK =ozędne =niweletó =punktów =osi =trasó =należó =wóznaczóć= z =dokładnością= do =N =cm =
w=stosunku=do=rzędnóch=niweletó=określonóch=w=dokumentacji=projektowejK=
= ao=utrwalenia=osi=trasó=w=terenie=należó=użyć=materiałów=wómienionóch=w=pkt=OKOK=
= rsunięcie=punktów=utrwalonóch= w=osi=trasó=jest=dopuszczalne=tólko=wówczasI=gdó=tókonawca=robót=
zastąpi=je=odpowiednimi=palami=po=obu=stronach=osiI=umieszczonóch=poza=granicą=robótK=

RKRK tóznaczenie przekrojów poprzecznóch 

 tóznaczenie=przekrojów=poprzecznóch=obejmuje=wóznaczenie=granic=robót=Egranica=pasa=drogowegoFI=
zgodnie= z= dokumentacją= projektową= oraz= w= miejscach= wómagającóch= uzupełnienia= dla= poprawnego=
przeprowadzenia=robót=i=w=miejscach=zaakceptowanóch=przez=fnżónieraK=
= ao= wóznaczania= granic= robót= należó= stosować= dobrze= widoczne= palikiK= ldległość= międzó= palikami=
należó=dostosować=do=ukształtowania=terenu=oraz=geometrii=trasó=drogowejK=ldległość=ta=co=najmniej=powinna=
odpowiadać=odstępowi=kolejnóch=przekrojów=poprzecznóchK=
=
SK hlkToliA gAhlŚCf olBÓT 

SKNK lgólne zasadó kontroli jakości robót 

= lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=SK=

SKOK hontrola jakości prac pomiarowóch 

= hontrolę= jakości= prac= pomiarowóch= związanóch= z= odtworzeniem= trasó= i= punktów= wósokościowóch=
należó= prowadzić= według= ogólnóch= zasad= określonóch= w= instrukcjach= i= wótócznóch= drdih= ENIOIPIQIRISITF=
zgodnie=z=wómaganiami=podanómi=w=pkt=RKQK=

TK lBjfAo olBÓT 

TKNK lgólne zasadó obmiaru robót 

= lgólne=zasadó=obmiaru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=TK=

TKOK gednostka obmiarowa 

= gednostką=obmiarową=jestW==J=km=EkilometrF=wóznaczenia=trasó=i=punktów=wósokościowóchK=
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UK laBfÓo olBÓT 

UKNK lgólne zasadó odbioru robót 

 lgólne=zasadó=odbioru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=UK=

UKOK pposób odbioru robót 

= ldbiór=robót=związanóch=z=wóznaczneiem=trasó=w=terenie=następuje=na=podstawie=szkiców=i=dzienników=
pomiarów=geodezójnóch=lub=protokółu=z=kontroli=geodezójnejI=które=tókonawca=przedkłada=fnżónierowiK=

9K mlapTAtA mŁATklŚCf 

9KNK lgólne ustalenia dotóczące podstawó płatności 

= lgólne= ustalenia= dotóczące= podstawó= płatności= podano= w= pTtiloB= aJjJMMKMMKMM= „tómagania=
ogólne≤=pkt=VK=

9KOK Cena jednostki obmiarowej 

= Cena=N=km=wókonania=robót=obejmujeW=
-======wóznaczenie=punktów=głównóch=osi=trasó=i=punktów=wósokościowóchI=
-======uzupełnienie=osi=trasó=dodatkowómi=punktamiI=
-======wóznaczenie=dodatkowóch=punktów=wósokościowóchI=
-======wóznaczenie=przekrojów=poprzecznóch=z=ewentualnóm=wótóczeniem=dodatkowóch=przekrojówI=
-====== zastabilizowanie= punktów= w= sposób= trwałóI= ochrona= ich= przed= zniszczeniem= i= oznakowanie= ułatwiające=
odszukanie=i=ewentualne=odtworzenieK=
= =

NMK mowbmfpY wtfĄwAkb 

NK=====fnstrukcja=techniczna=MJNK=lgólne=zasadó=wókonówania=prac=geodezójnóchK=
OK=====fnstrukcja=techniczna=dJPK=deodezójna=obsługa=inwestócjiI=dłównó=rrząd=deodezji=i=hartografiiI=tarszawa=
NVTVK=
PK=====fnstrukcja=techniczna=dJNK=deodezójna=osnowa=poziomaI=drdih=NVTUK=
QK=====fnstrukcja=techniczna=dJOK=tósokościowa=osnowa=geodezójnaI=drdih=NVUPK=
RK=====fnstrukcja=techniczna=dJQK=momiaró=sótuacójne=i=wósokościoweI=drdih=NVTVK=
SK=====tótóczne=techniczne=dJPKOK=momiaró=realizacójneI=drdih=NVUPK=
TK=====tótóczne=techniczne=dJPKNK=lsnowó=realizacójneI=drdih=NVUPK=
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aJMNKMOKMO 
  

wagĘCfb  tAopTtY  erjrpr 

NK tpTĘm 

NKNK mrzedmiot pTtiloB 

mrzedmiotem= niniejszej= pzczegółowej= ppecófikacji= Technicznej= tókonania= i= ldbioru= oobót=
Budowlanóch= EpTtiloBF= są= wómagania= dotóczące= wókonania= i= odbioru= robót= związanóch= ze= zdjęciem=
warstwó= humusu= w= ramach= inwestócji= pnK= „Budowa parkingu na działce PTOLP przó ulicó kowej 
w wdzieszowicach”K=
=
NKOK wakres stosowania pTtiloB 

pzczegółowe= specófikacje= techniczne= stanowią= dokument= przetargowó= i= kontraktowó= przó= zlecaniu=
i=realizacji=robót=opisanóch=w=podpunkcie=NKNK=
=

NKPK wakres robót objętóch pTtiloB 

 rstalenia= zawarte= w= niniejszej= specófikacji= dotóczą= zasad= prowadzenia= robót= związanóch= ze= zdjęciem=
warstwó=humusuI=wókonówanóch=w=ramach=robót=przógotowawczóchK=
=
wakres=robót=obejmujeW=
J= usunięcie= warstwó= ziemi= urodzajnej= EhumusuF= grK= NR= cm= z= darniną= oraz= zagospodarowanie= humusu= lub=
przwiezienie=w=miejsce=wskazane=przez=fnwestoraK 
=

NK4K lkreślenia podstawowe 

= ptosowane=określenia=podstawowe=są=zgodne=z=obowiązującómiI=odpowiednimi=polskimi=normami=oraz=
z=definicjami=podanómi=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKQK=

NKRK lgólne wómagania dotóczące robót 

= lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKRK=

OK jATbofAŁY 

 kie=wóstępująK=

PK pmowĘT 

PKNK lgólne wómagania dotóczące sprzętu 

= lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=PK=

PKOK pprzęt do zdjęcia humusu iLlub darninó 

= ao=wókonania=robót=związanóch=ze=zdjęciem=warstwó=humusu=należó=stosowaćW=
-====== koparki= i= samochodó=samowóładowcze= J= w=przópadku= transportu=na=odległość=wómagającą= zastosowania=
takiego=sprzętuI=
-======spócharkiI=
-======sprzęt=ręcznóK=

4K ToAkpmloT 

4KNK lgólne wómagania dotóczące transportu 

= lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=QK=

4KOK Transport humusu  

= eumus= należó= przemieszczać= z= zastosowaniem= spócharekI= a= następnie= przewozić= transportem=
samochodowómK=t=przópadku=braku=dostępu=sprzętu=mechanicznego=humus=należó=usunąć=przó=użóciu=sprzętu=
ręcznegoK==
=
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RK tYhlkAkfb olBÓT=

RKNK lgólne zasadó wókonania robót 

= lgólne=zasadó=wókonania=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=RK=
= Teren= pod= inwestócję= w= pasie= robót= ziemnóch= i= w= innóch= miejscach= wskazanóch= w= dokumentacji=
projektowej=powinien=bóć=oczószczonó=z=humusuK=

RKOK wdjęcie warstwó humusu  

 mrzed= rozpoczęciem= robót= należó dokonać= odkrówek= w= celu= zlokalziowania= podziemnego= uzbrojenia=
terenuI=tak=abó=w=trakcie=robót=nie=uległa=ona=uszkodzeniuK 
= tarstwa=humusu=powinna=bóć=zdjętaI=ułożona=w=hałdachK=wdjętó=humus=należó=załadować= i= odwieść=na=
miejsce=jego=zagospodarowania=lub=w=miejsce=wskazane=przez=fnwestoraK=
= eumus=należó=zdejmować=mechanicznie=za=pomocą=spócharek=lub=ręcznieK=
= tarstwę= humusu= należó= zdjąć= z= powierzchni= całego= pasa= robót= ziemnóch= oraz= w= innóch= miejscach=
określonóch=w=dokumentacji=projektowej=lub=wskazanóch=przez=fnżónieraK=
= =
SK hlkToliA gAhlŚCf olBÓT 

SKNK lgólne zasadó kontroli jakości robót 

 lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=SK=

SKOK hontrola usunięcia humusu lubLi darninó 

 pprawdzenie=jakości=robót=polega=na=wizualnej=ocenie=kompletności=usunięcia=humusuK=

TK lBjfAo olBÓT 

TKNK lgólne zasadó obmiaru robót 

 lgólne=zasadó=obmiaru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤======pkt=TK=

TKOK gednostka obmiarowa 

= gednostką=obmiarową=jest=mP=Emetr=sześciennóF=zdjętej=warstwó=humusuK=

UK laBfÓo olBÓT 

= lgólne=zasadó=odbioru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤==pkt=UK=

9K mlapTAtA mŁATklŚCf 

9KNK lgólne ustalenia dotóczące podstawó płatności 

 lgólne=ustalenia=dotóczące=podstawó=płatności=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=
pkt=VK=

9KOK Cena jednostki obmiarowej 

 Cena=N=mP=wókonania=robót=obejmujeW=
- mechaniczne=zdjęcie=humusuI=
- załadunek=humusu=na=środki=transportowe=i=odwiezienie=na=miejsce=zagospodarowania=lub=w=miejce=

wskazane=przez=fnwestoraI=
- uporządkowanie=terenu=robótI=
- przeprowadzenie=pomiarów=i=badań=wónikającóch=z=niniejszej=specófikacji=technicznejK=

NMK mowbmfpY wtfĄwAkb 

= kie=wóstępująK=
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aJMNKMOKM4 
  

olwBfÓohA bibjbkTÓt aoÓd  
==

NK tpTĘm 

NKNKmrzedmiot pTtiloB 

 mrzedmiotem= niniejszej= pzczegółowej= ppecófikacji= Technicznej= tókonania= i= ldbioru= oobót=
Budowlanóch= EpTtiloBF= są= wómagania= dotóczące= wókonania= i=odbioru= robót= związanóch= z= rozbiórką=
elementów= dróg= w= ramach= inwestócji= pnK= „Budowa parkingu na działce PTOLP przó ulicó kowej 
w wdzieszowicach”K=

NKOK wakres stosowania pTtiloB 

= pzczegółowe= ppecófikacje= Techniczne= tókonania= i= ldbioru= oobót= Budowlanóch= EpTtiloBF=
stanowią= część= aokumentów= mrzetargowóch= i= hontraktowóch= i= należó= je= stosować= przó= zlecaniu= i= realizacji=
robót=opisanóch=w=pK=NKN=niniejszej=specófikacjiK=
=

NKPK wakres robót objętóch pTtiloB 

 rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=zasad=prowadzenia=robót=związanóch=z=rozbiórkąW=
- warstw=nawierzchniI=
- krawężnikówI=obrzeżóI=ławI=
- znaków=drogowóchK=
=
wakres=robót=obejmujeW=
J=rozebranie=podbudowó=z=kruszówa=kamiennego=o=grK=NR=cmI=
J=rozebranie=obrzeżó=betonowóch=UxPM=cm=na=podsópce=piaskowejI=
J=rozebranie=nawierzchni=z=kostki=betonowej=na=podsópce=cementowoJpiaskowejI=
J=rozebranie=krawężników=betonowóch=NRxPM=cm=na=podsópce=cementowoJpiaskowejI=
J=rozebranie=ław=pod=krawężniki=z=betonuI=
J=cięcie=piłą=nawierzchni=bitumicznóchK=
 
NK4K lkreślenia podstawowe 

= ptosowane=określenia=podstawowe=są=zgodne=z=obowiązującómiI=odpowiednimi=polskimi=normami=oraz=
z=definicjami=podanómi=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKQK=

NKRK lgólne wómagania dotóczące robót 

= lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKRK=

OK jATbofAŁY 

OKNK lgólne wómagania dotóczące materiałów 

 lgólne=wómagania= dotóczące=materiałówI= ich= pozóskiwania= i= składowaniaI= podano=w= pTtiloB=aJjJ
MMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=OK=

PK pmowĘT 

PKNK lgólne wómagania dotóczące sprzętu 

= lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=PK=

PKOK pprzęt do rozbiórki 

= ao= wókonania= robót= związanóch= z= rozbiórką= elementów= drógI= ogrodzeń= i= przepustów= może= bóć=
wókorzóstanó=sprzęt=podanó=poniżejI=lub=innó=zaakceptowanó=przez=fnżónieraW=
-======spócharkiI=
-======ładowarkiI=
-======samochodó=ciężaroweI=
-======zrówarkiI=
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-======młotó=pneumatóczneI=
-======piłó=mechaniczneI=
-======koparkiK=
=
4K ToAkpmloT 

4KNK lgólne wómagania dotóczące transportu 

= lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=QK=

4KOK Transport materiałów z rozbiórki 

= jateriał=z=rozbiórki=można=przewozić=dowolnóm=środkiem=transportuK=

RK tYhlkAkfb olBÓT 

RKNK lgólne zasadó wókonania robót 

= lgólne=zasadó=wókonania=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=RK=

RKOK tókonanie robót rozbiórkowóch 

= oobotó= rozbiórkowe= elementów= dróg= obejmują= usunięcie= z= terenu= budowó= wszóstkich= elementów=
wómienionóch=w=pkt=NKPI=zgodnie=z=dokumentacją=projektowąI=pTtiloB=lub=wskazanóch=przez=fnżónieraK=
= geśli= dokumentacja= projektowa= nie= zawiera=dokumentacji= inwentarózacójnej= lubLi= rozbiórkowejI= fnżónier=
może=polecić=tókonawcó=sporządzenie=takiej=dokumentacjiI=w=której=zostanie=określonó=przewidzianó=odzósk=
materiałówK=
= oobotó=rozbiórkowe=można=wókonówać=mechanicznie=lub= ręcznie=w=sposób=określonó=w=pTtiloB=lub=
przez=fnżónieraK=
= tszóstkie= elementó= możliwe= do= powtórnego= wókorzóstania= powinnó= bóć= usuwane= bez= powodowania=
zbędnóch= uszkodzeńK= geżeli= uzóskana= z= rozbiórki= materiałó= nadają= się= do= ponownego= wókorzóstania=
tókonawca=powinien=przewieźć=je=na=miejsce=wskazane=przez=fnżóniera=na=własnó=kosztK=jateriałó=te=stają=się=
własnością=wamawiającegoK=
= blementó=i=materiałóI=które=zgodnie=z=pTtiloB=stają=się=własnością=tókonawcóI=powinnó=bóć=usunięte=z=
terenu=budowó=i=odwiezione=na=wósópiskoK=
= aołó= EwókopóF= powstałe= po= rozbiórce= elementów= dróg= znajdujące= się= w= miejscachI= gdzie= zgodnie= z=
dokumentacją= projektową= będą= wókonane= wókopó= drogoweI= powinnó= bóć= tómczasowo= zabezpieczoneK= t=
szczególności=należó=zapobiec=gromadzeniu=się=w=nich=wodó=opadowejK=
= aołó=w=miejscachI=gdzie=nie=przewiduje=się=wókonania=wókopów=drogowóch=należó=wópełnićI=warstwamiI=
odpowiednim= gruntem= do= poziomu= otaczającego= terenu= i= zagęścić= zgodnie= z= wómaganiami= określonómi= w=
pTtiloB=aJMOKMMKMN=„oobotó=ziemneK=tómagania=ogólne≤K=

SK hlkToliA gAhlŚCf olBÓT 

SKNK lgólne zasadó kontroli jakości robót 

= lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=SK=

SKOK hontrola jakości robót rozbiórkowóch 

= hontrola= jakości= robót= polega= na= wizualnej= ocenie= kompletności= wókonanóch= robót= rozbiórkowóch= oraz=
sprawdzeniu=stopnia=uszkodzenia=elementów=przewidzianóch=do=powtórnego=wókorzóstaniaK=
= wagęszczenie=gruntu=wópełniającego=ewentualne=dołó=po=usuniętóch= elementach=nawierzchniI= ogrodzeń= i=
przepustów=powinno= spełniać= odpowiednie= wómagania= określone= w=pTtiloB= aJMOKMMKMN= „oobotó=ziemneK=
tómagania=ogólne≤K=

TK lBjfAo olBÓT 

TKNK lgólne zasadó obmiaru robót 

 lgólne=zasadó=obmiaru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=TK=

TKOK gednostka obmiarowa 

 gednostką=obmiarową=robót=związanóch=z=rozbiórką=elementów=dróg==jestW=
-======dla=warstw=nawierzchni=J=mO=Emetr=kwadratowóFI=
- dla=krawężnikówI=obrzeżóI=cięcia=piłą=J=m=EmetrFI=
- dla=ław=–=mP=Emetr=sześciennóFK=
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UK laBfÓo olBÓT 

 lgólne=zasadó=odbioru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=UK=

9K mlapTAtA mŁATklŚCf 

9KNK lgólne ustalenia dotóczące podstawó płatności 

 lgólne=ustalenia=dotóczące=podstawó=płatności=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=
pkt=VK=

9KOK Cena jednostki obmiarowej 

= Cena=wókonania=robót=obejmujeW=
=
aF=dla=rozbiórki=warstw=nawierzchniW=
-===wóznaczenie=powierzchni=przeznaczonej=do=rozbiórkiI=
-===mechaniczne=rozkucie=i=zerwanie=nawierzchniI=
-===załadunekI=wówóz=i=wóładunek=materiałów==na=wósópisko=wraz=z=opłatą=za=ich=przójęcieI=

-===wórównanie=podłoża=i=uporządkowanie=terenu=rozbiórki;=
=
bF=dla=rozbiórki=krawężnikówLobrzeżóW=
-======odkopanie=krawężników=wraz=z=wójęciemI=
-======rozebranie=podsópkiI=
-======załadunek=i=wówiezienie=materiału=z=rozbiórki=na=wósópisko=wraz=z=opłatą=za=ich=przójęcieI=
- wórównanie=podłoża=i=uporządkowanie=terenu=rozbiórki;=
=
cF=dla=rozbiórki=ławW=
-======zerwanie=ławI=
-======załadunek=i=wówiezienie=materiału=z=rozbiórki=na=wósópisko=wraz=z=opłatą=za=ich=przójęcieI=
- wórównanie=podłoża=i=uporządkowanie=terenu=rozbiórki;=
=
dF=dla=cięcia=piłąW=
-======wótóczenie=miejsca=cięciaI=
-======cięcie=piłą=nawierzchni=bitumicznóchI=
-======oczószczenie=powierzchni=i=uporządkowanie=terenuK=
=

NMK mowbmfpY wtfĄwAkb 

kie wóstępują 
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aJMOKMMKMN 
 

olBlTY wfbjkbK tYjAdAkfA ldÓikb 
NK tpTĘm 

NKNK mrzedmiot pTtiloB 

= mrzedmiotem= niniejszej= pzczegółowej= ppecófikacji= Technicznej= tókonania= i= ldbioru= oobót=
Budowlanóch=EpTtiloBF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=liniowóch=robót=ziemnóch=w=ramach=
inwestócji=pnK=„Budowa parkingu na działce PTOLP przó ulicó kowej w wdzieszowicach”K=

NKOK wakres stosowania pTtiloB 

= pzczegółowe= ppecófikacje= Techniczne= EpTtiloBF= stanowią= część= aokumentów= mrzetargowóch=
i=hontraktowóch=i=należó=je=stosować=przó=zlecaniu=i=realizacji=robót=opisanóch=w=pK=NKN=niniejszej=specófikacjiK=

NKPK wakres robót objętóch pTtiloB 

= rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=zasad=prowadzenia=robót=ziemnóchK=
=
wakres=robót=podano=w=punkcie=NKP=pTtiloB=aKMOKMNKMNK=

NK4K lkreślenia podstawowe 

NK4KNK Budowla= ziemna= J= budowla= wókonana= w= gruncie= lub= z= gruntu= naturalnego= lub= z= gruntu=
antropogenicznego=spełniająca=warunki=stateczności=i=odwodnieniaK=

NK4KOK horpus=drogowó=J=nasóp=lub=ta=część=wókopuI=która=jest=ograniczona=koroną=drogi=i=skarpami=rowówK  

NK4KPK dłębokość=wókopu=J=różnica=rzędnej=terenu=i=rzędnej=robót= ziemnóchI=wóznaczonóch=w=osi=nasópu=lub=
wókopuK=

NK4K4K tókop=płótki=J=wókopI=którego=głębokość=jest=mniejsza=niż=N=mK=

NK4KRK drunt=nieskalistó=J=każdó=grunt=rodzimóI=nie=określonó=w=punkcie=NKQKNO=jako=grunt=skalistóK=

NK4KSK ldkład= J= miejsce= wbudowania= lub= składowania= EodwiezieniaF= gruntów= pozóskanóch= w= czasie=
wókonówania= wókopówI= a= nie= wókorzóstanóch= do= budowó= nasópów= oraz= innóch= prac= związanóch= z= trasą=
drogowąK=

NK4KTK tskaźnik= zagęszczenia= gruntu= J= wielkość= charakterózująca= stan= zagęszczenia= gruntuI= określona= wg=
wzoruW==

ds

d
sI r

r
=

=
gdzieW=
rd= J= gęstość=objętościowa=szkieletu=zagęszczonego=gruntuI=zgodnie=z=BkJTTLUVPNJNO=xVzI=EjgLmPFI=
rds= J= maksómalna=gęstość=objętościowa=szkieletu=gruntowego=przó=wilgotności=optómalnejI=zgodnie=z=mkJBJ

MQQUNWNVUU=xOzI=służąca=do=ocenó=zagęszczenia=gruntu=w=robotach=ziemnóchI=EjgLmPFK=

NK4KUK tskaźnik=różnoziarnistości= J=wielkość= charakterózująca=zagęszczalność=gruntów=niespoistóchI=określona=
wg=wzoruW=

N0

60

d
dU =

 
gdzieW=
dSM= J= średnica=oczek=sitaI=przez=które=przechodzi=SMB=gruntuI=EmmFI=
d1M= J= średnica=oczek=sitaI=przez=które=przechodzi=NMB=gruntuI=EmmFK=

NK4K9K= tskaźnik= odkształcenia= gruntu= J= wielkość= charakterózująca= stan= zagęszczenia= gruntuI= określona= wg=
wzoruW==

N

2
0 E

E
I =

=
gdzieW=
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E1= J= moduł= odkształcenia= gruntu= oznaczonó= w= pierwszóm= obciążeniu= badanej= warstwó= zgodnie= z= mkJpJ
MOOMRWNVVU=xQzI=
EO= J= moduł= odkształcenia= gruntu= oznaczonó= w= powtórnóm= obciążeniu= badanej= warstwó=zgodnie= z= mkJpJ
MOOMRWNVVU=xQzK=
==

NK4KNMK mozostałe= określenia= podstawowe= są= zgodne= z= obowiązującómiI= odpowiednimi= polskimi=normami= i= z=
definicjami=podanómi=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKQK=

NKRK lgólne wómagania dotóczące robót 

= lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKRK=

OK jATbofAŁY EdorkTYF 

OKNK lgólne wómagania dotóczące materiałów 

= lgólne=wómagania=dotóczące=materiałówI=ich=pozóskiwania=i=składowaniaI=podano=w=pTtiloB=aJjJ
MMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=OK=

OKOK modział gruntów 

= modział=gruntów=pod=względem=wósadzinowości=podaje=tablica=NK=

Tablica=NK=modział=gruntów=pod=względem=wósadzinowości=wg=mkJpJMOOMRWNVVU=xQz=

ipK=
tószczególnienie=

właściwości= gednostki= drupó=gruntów=
niewósadzinowe= wątpliwe= wósadzinowe=

N= oodzaj=gruntu= == J======rumosz=
niegliniastó=
J======żwir=
J======pospółka=
J======piasek=grubó=
J======piasek=średni=
J======piasek=
drobnó=
J======żużel=
nierozpadowó=

J======piasek=
pólastó=
J======zwietrzelina=
gliniasta=
J======rumosz=
gliniastó=
J======żwir=gliniastó=
J======pospółka=
gliniasta=

mało 
wósadzinowe=
J======glina=piaszJ====
czósta=zwięzłaI=
glina=zwięzłaI=
glina=pólasta=
zwięzła=
J======iłI=ił=
piaszczósJtóI=ił=
pólastó=
bardzo 
wósadzinowe 
J======piasek=
gliniastó=
J======półI=pół=
piaszJczóstó=
J======glina=piaszJ==
czóstaI=glinaI=
glina=pólasta=
J======ił=warwowó=

O= wawartość=
cząstek=
£=MIMTR=mm=
£=MIMO===mm=

==
B=

==
==

<=NR=
<=P=

==
==

od=NR=do=PM=
od=P=do=NM=

==
==

>=PM=
>=NM=

P= hapilarność=
bierna=ekb=

==
m=

==
<=NIM=

==
³=NIM=

==
>=NIM=

Q= tskaźnik=
piaskowó=tm=

== ==
>=PR=

==
od=OR=do=PR=

==
<=OR=

==

OKPK wasadó wókorzóstania gruntów 

= druntó= uzóskane= przó= wókonówaniu= wókopów= powinnó= bóć= przez= tókonawcę= wókorzóstane=
w=maksómalnóm=stopniu=do=wókonania=nasópówK=druntó=przódatne=do=budowó=nasópów=mogą=bóć=wówiezione=
poza=teren=budowó=tólko=wówczasI=gdó=stanowią=nadmiar=objętości=robót=ziemnóch=i=za=zezwoleniem=fnżónieraK=
= geżeli= gruntó= przódatneI= uzóskane= przó= wókonaniu= wókopówI= nie= będąc= nadmiarem= objętości= robót=
ziemnóchI= zostałó= za= zgodą= fnżóniera= wówiezione= przez= tókonawcę= poza= teren= budowó= z= przeznaczeniem=



mracownia=mrojektowa=jlpTlmli=ppK=z=oKoK=

„Budowa parkingu na działce 372/3 przy ulicy kowej w wdzieszowicach 29

innóm= niż= budowa= nasópów= lub= wókonanie= prac= objętóch= kontraktemI= tókonawca= jest= zobowiązanó= do=
dostarczenia= równoważnej= objętości= gruntów= przódatnóch= ze= źródeł= własnóchI= zaakceptowanóch= przez=
fnżónieraK=

PK pmowĘT 

PKNK lgólne wómagania dotóczące sprzętu 

= lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=PK=

PKOK pprzęt do robót ziemnóch 

= tókonawca= przóstępującó= do= wókonania= robót= ziemnóch= powinien= wókazać= się= możliwością=
korzóstania=z=następującego=sprzętu=doW=
J= = = = = =odspajania= i= wódobówania= gruntów= Enarzędzia= mechaniczneI= młotó= pneumatóczneI= zrówarkiI= koparkiI=
ładowarkiI=wiertarki=mechaniczne=itpKFI=
J== = = = =jednoczesnego=wódobówania= i= przemieszczania= gruntów=EspócharkiI= zgarniarkiI= równiarkiI= urządzenia= do=
hódromechanizacji=itpKFI=
J======transportu=mas=ziemnóch=Esamochodó=wówrotkiI=samochodó=skrzónioweI=taśmociągi=itpKFI=
J======sprzętu=zagęszczającego=EwalceI=ubijakiI=płótó=wibracójne=itpKFK=
==
4K ToAkpmloT=

4KNK lgólne wómagania dotóczące transportu 

= lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=
QK=

4KOK Transport gruntów 

= tóbór= środków=transportowóch= oraz=metod= transportu=powinien= bóć= dostosowanó=do= rodzaju=gruntu=
EmateriałuFI= jego=objętościI= sposobu=odspajania=i=załadunku=oraz=do=odległości=transportuK=tódajność środków=
transportowóch= powinna= bóć= ponadto= dostosowana= do= wódajności= sprzętu= stosowanego= do= urabiania=
i=wbudowania=gruntu=EmateriałuFK=
= wwiększenie= odległości= transportu= ponad= wartości= zatwierdzone= nie= może= bóć= podstawą= roszczeń=
tókonawcóI=dotóczącóch= dodatkowej= zapłató=za= transportI= o=ile= zwiększone=odległości= nie= zostałó=wcześniej=
zaakceptowane=na=piśmie=przez=fnżónieraK=

RK tYhlkAkfb olBÓT 

RKNK lgólne zasadó wókonania robót 

= lgólne=zasadó=wókonania=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=RK=

RKOK aokładność wókonania wókopów 

= ldchólenie=osi=korpusu=ziemnego=w=wókopie=od=osi=projektowanej=nie=powinnó=bóć=większe=niż=±=NM=
cmK=oóżnica=w=stosunku=do=projektowanóch=rzędnóch=robót=ziemnóch=nie=może=przekraczać=H=N=cm=i=JP=cmK=

mochólenie=skarp=nie=powinno=różnić=się=od=projektowanego=o=więcej=niż=NMB=jego=wartości=wórażonej=
tangensem= kątaK= jaksómalne= nierówności= na= powierzchni= skarp= nie= powinnó= przekraczać= ±= NM= cm= przó=
pomiarze= łatą=PJmetrowąI= albo=powinnó=bóć= spełnione= inne=wómagania=dotóczące=nierównościI= wónikające=ze=
sposobu=umocnienia=powierzchni=skarpóK=

RKPK ldwodnienia pasa robót ziemnóch 

= kiezależnie= od= budowó= urządzeńI= stanowiącóch= elementó= sóstemów= odwadniającóchI= ujętóch=
w= dokumentacji= projektowejI= tókonawca= powinienI= o= ile= wómagają= tego= warunki= terenoweI= wókonać=
urządzeniaI=które=zapewnią=odprowadzenie=wód=gruntowóch=i=opadowóch=poza=obszar=robót=ziemnóch= takI=abó=
zabezpieczóć=gruntó=przed=przewilgoceniem=i=nawodnieniemK=tókonawca=ma=obowiązek=takiego=wókonówania=
wókopówI=abó=powierzchniom=gruntu=nadawać=w=całóm=okresie=trwania=robót=spadkiI=zapewniające=prawidłowe=
odwodnienieK=
= geżeliI=wskutek=zaniedbania=tókonawcóI=gruntó=ulegną=nawodnieniuI=które=spowoduje=ich=długotrwałą=
nieprzódatnośćI=tókonawca=ma=obowiązek=usunięcia=tóch=gruntów=i=zastąpienia=ich=gruntami=przódatnómi=na=
własnó=koszt=bez= jakichkolwiek=dodatkowóch=opłat=ze=stronó=wamawiającego=za= te=czónnościI= jak=również=za=
dowiezionó=gruntK=
= =
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RK4K ldwodnienie wókopów 

= Technologia= wókonania= wókopu= musi= umożliwiać= jego= prawidłowe= odwodnienie= w= całóm= okresie=
trwania=robót=ziemnóchK=tókonanie=wókopów=powinno=postępować=w=kierunku=podnoszenia=się=niweletóK=
= t= czasie= robót= ziemnóch= należó= zachować= odpowiedni= spadek= podłużnó= i= nadać= przekrojom=
poprzecznóm= spadkiI= umożliwiające= szóbki= odpłów= wód= z= wókopuK= l= ile= w= dokumentacji= projektowej= nie=
zawarto= innego= wómaganiaI= spadek= poprzecznó= nie= powinien= bóć= mniejszó= niż= QB= w= przópadku= gruntów=
spoistóch= i= nie= mniejszó= niż= OB= w= przópadku= gruntów= niespoistóchK= kależó= uwzględnić= ewentualnó= wpłów=
kolejności= i= sposobu= odspajania= gruntów= oraz= terminów= wókonówania= innóch= robót= na= spełnienie= wómagań=
dotóczącóch=prawidłowego=odwodnienia=wókopu=w=czasie=postępu=robót=ziemnóchK=
= Źródła=wodóI=odsłonięte=przó=wókonówaniu=wókopówI=należó=ująć=w=rowó=lub=drenóK=todó=opadowe=i=
gruntowe=należó=odprowadzić=poza=teren=pasa=robót=ziemnóchK=wgodnie=z=projektem=przewiduje=się=odwodnienie=
wókopów= pod= ułożenie= kanalizacji= deszczowej= przó=użóciu= igłofiltrów= o= śrK= RM= mmK= t= celu= odprowadzenia=
wodó=przewiduje=się=wókonanie=rurociągów=stalowóch=z=rur=o=średnicó=UMJNMM=mmK=tókonawca=w=ramach=cenó=
jednostkowej=wókonania=wókopu=pod=ułożenie=kanalizacji=deszczowej=jest=zobowiązanó=do=ujęcia=wLw=robótK=

SK hlkToliA gAhlŚCf olBÓT 

SKNK lgólne zasadó kontroli jakości robót 

= lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=SK=

SKOK Badania i pomiaró w czasie wókonówania robót ziemnóch 

SKOKNK pprawdzenie=odwodnienia=
= pprawdzenie=odwodnienia=rowu=polega=na=kontroli=zgodności=z=wómaganiami=specófikacji=określonómi=
w=pkcie=R=oraz=z=dokumentacją=projektowąK=
= pzczególną=uwagę=należó=zwrócić=naW=
J=właściwe=ujęcie=i=odprowadzenie=wód=opadowóchI=
J=właściwe=ujęcie=i=odprowadzenie=wósięków=wodnóchK=

SKOKOK pprawdzenie=jakości=wókonania=robót=

= Czónności= wchodzące= w= zakres= sprawdzenia= jakości= wókonania= robót= określono= w= pkcie= S=
pTtiloB=aJMOKMNKMNK=

SKPK Badania do odbioru korpusu ziemnego 

SKPKNK Częstotliwość=oraz=zakres=badań=i=pomiarów=

= Częstotliwość=oraz=zakres=badań=i=pomiarów=do=odbioru=korpusu=ziemnego=podaje=tablica=OK=

Tablica=OK=Częstotliwość=oraz=zakres=badań=i=pomiarów=wókonanóch=robót=ziemnóch=

ipK= Badana=cecha= jinimalna=częstotliwość=badań=i=pomiarów=

N= momiar=szerokości=dna=rowu= momiar =taśmąI =szablonemI =łatą= o =długości =P =m =i =
poziomicą=lub=niwelatoremI=w=odstępach=co=PM=m=oraz=
w=miejscachI=które=budzą=wątpliwości=

O= momiar=rzędnóch=
powierzchni=dna=rowu=

P= momiar=pochólenia=skarp=
Q= momiar=równości=

powierzchni=dna=rowu=
R= momiar=równości=skarp=
S= momiar= spadku= podłużnego=

dna=rowu=
momiar= niwelatorem= rzędnóch= w= odstępach= co= PM= m=
oraz=w=punktach=wątpliwóch=

T= Badanie=zagęszczenia=gruntu= tskaźnik= zagęszczenia= określać= dla= każdej= ułożonej=
warstwó= lecz= nie= rzadziej= niż= w= trzech= punktach= na=
PMM=mO=warstwó=

==

SKPKPK pzerokość=dna=rowów=

= pzerokość=dna=rowów=nie=może=różnić=się=od=szerokości=projektowanej=o=więcej=niż=±=R=cmK=

SKPK4K ozędne=dna=rowu=

= ozędne=dna=rowu=nie=mogą=różnić=się=od=rzędnóch=projektowanóch=o=więcej=niż=JP=cm=lub=HN=cmK=
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SKPKRK mochólenie=ścinek=wókopu=

= mochólenie= ścianek= wókopu= nie= może= różnić= się= od= pochólenia= projektowanego= o= więcej= niż= NMB=
wartości=pochólenia=wórażonego=tangensem=kątaK=

SKPKSK oówność=dna=rowu=

= kierówności=powierzchni=dna=rowu=mierzone=łatą=PJmetrowąI=nie=mogą=przekraczać=P=cmK=

SKPKTK oówność ścianek=wókopu=

= kierówności=ścianek=wókopuI=nie=mogą=przekraczać=±=NM=cmK=

SKPKUK ppadek=podłużnó=dna=rowu=

= ppadek= podłużnó= dna= rowuI= sprawdzonó= przez= pomiar= niwelatorem= rzędnóch= wósokościowóchI= nie=
może=dawać=różnicI=w=stosunku=do=rzędnóch=projektowanóchI=większóch=niż=JP=cm=lub=HN=cmK=

SKPK9K wagęszczenie=gruntu=

= tskaźnik= zagęszczenia= gruntu= określonó= zgodnie= z= BkJTTLUVPNJNO= xVz= powinien= bóć= zgodnó= z=
założonóm=dla=odpowiedniej=kategorii=ruchuK=t=przópadku=gruntów=dla=któróch=nie=można=określić=wskaźnika=
zagęszczenia=należó=określić=wskaźnik=odkształcenia=fMI=zgodnie=z=normą=mkJpJMOOMRWNVVU=xQzK=
==

SKRK wasadó postępowania z wadliwie wókonanómi robotami 

= tszóstkie= materiałó= nie= spełniające= wómagań= podanóch= w= odpowiednich= punktach= specófikacjiI=
zostaną= odrzuconeK= geśli= materiałó= nie= spełniające= wómagań= zostaną= wbudowane= lub= zastosowaneI= to= na=
polecenie=fnżóniera=tókonawca=wómieni=je=na=właściweI=na=własnó=kosztK=
= tszóstkie= robotóI= które= wókazują= większe= odchólenia= cech= od= określonóch= w= punktach= R= i= S=
specófikacji=powinnó=bóć=ponownie=wókonane=przez=tókonawcę=na=jego=kosztK=
= ka=pisemne=wóstąpienie=tókonawcóI=fnżónier=może=uznać=wadę=za=nie=mającą=zasadniczego=wpłówu=
na=cechó=eksploatacójne=drogi=i=ustali=zakres=i=wielkość=potrąceń=za=obniżoną=jakośćK=

TK lBjfAo olBÓT 

TKNK lgólne zasadó obmiaru robót 

= lgólne=zasadó=obmiaru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=TK=

TKOK lbmiar robót ziemnóch 

= gednostka=obmiarową=jest=mP=Emetr=sześciennóF=wókonanóch=robót=ziemnóchK=

UK laBfÓo olBÓT 

= lgólne=zasadó=odbioru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=UK=
= oobotó= ziemne= uznaje= się= za= wókonane= zgodnie= z= dokumentacją= projektowąI= pTtiloB= i=
wómaganiami= fnżónieraI= jeżeli= wszóstkie= pomiaró= i= badania= z= zachowaniem= tolerancji= wg= pkt= S=dałó=wóniki=
pozótówneK=

9K mlapTAtA mŁATklŚCf 

= lgólne= ustalenia= dotóczące= podstawó= płatności= podano= w= pTtiloB= aJjJMMKMMKMM= „tómagania=
ogólne≤=pkt=VK=
= wakres=czónności=objętóch=ceną=jednostkową=podano=w=pTtiloB=aJMOKMNKMN=pkt=VK=

=

NMK mowbmfpY wtfĄwAkb 

NMKNK kormó 

NK= mkJBJMOQUM= druntó=budowlaneK=lkreśleniaK=pómboleK=modział=i=opis=gruntów=
OK= mkJBJMQQUN= druntó=budowlaneK=Badania=próbek=gruntów=
PK= mkJBJMQQVP= druntó=budowlaneK=lznaczanie=kapilarności=biernej=
QK= mkJpJMOOMR= arogi=samochodoweK=oobotó=ziemneK=tómagania=i=badania=
RK= mkJfplNMPNU= deotekstólia=–=Terminologia=
SK= mkJbkJVSP= deotekstólia=i=wórobó=pokrewne=
TK= BkJSQLUVPNJMN= arogi=samochodoweK=lznaczenie=wskaźnika=piaskowego=
UK= BkJSQLUVPNJMO= arogi= samochodoweK= lznaczenie= modułu= odkształcenia= nawierzchni=
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podatnóch=i=podłoża=przez=obciążenie=płótą=
VK= BkJTTLUVPNJNO= lznaczenie=wskaźnika=zagęszczenia=gruntu=

NMKOK fnne dokumentó 

NMK======tókonanie=i=odbiór=robót=ziemnóch=dla=dróg=szóbkiego=ruchuI=fBaijI=tarszawa==NVTUK=
NNK======fnstrukcja=badań=podłoża=gruntowego=budowli=drogowóch=i=mostowóchI=daamItarszawa=NVVUK=
NOK======hatalog=tópowóch=konstrukcji=nawierzchni=podatnóch=i=półsztównóchI=fBaijI=tarszawa=NVVTK=
NPK======tótóczne=wzmacniania=podłoża=gruntowego=w=budownictwie=drogowómK=
=
=
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aJMOKMNKMN 
 

tYhlkAkfb tYhlmÓt t dorkTACe kfbphAifpTYCe 
=
NK tpTĘm 
NKNK mrzedmiot pTtiloB 

mrzedmiotem=niniejszej=pzczegółowej=ppecófikacji=Technicznej=EpTtiloBF=są=wómagania=dotóczące=
wókonania= i= odbioru= wókopów= w= gruntach= nieskalistóch= w= ramach= inwestócji= pnK= „Budowa parkingu na 
działce PTOLP przó ulicó kowej w wdzieszowicach”K=
=
NKOK wakres stosowania pTtiloB 

pzczegółowe= specófikacje= techniczne= stanowią= dokument= przetargowó= i= kontraktowó= przó= zlecaniu=
i=realizacji=robót=opisanóch=w=podpunkcie=NKNK=
=
NKPK wakres robót objętóch pTtiloB 
= rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=zasad=prowadzenia=robót=ziemnóch=związanóch=z==
wókonaniem=wókopów=w=gruntach=nieskalistóchK=
=
wakres=robót=obejmujeW=
J=wókonanie=robót=ziemnóch=mechanicznie=w=gruntach=katK=fffJfs=z=załadunkiem=i=transportem=na=wósópisko=
wraz=z=opłatą=za=składowanieK=
=
NK4K lkreślenia podstawowe 
= modstawowe=określenia=zostałó=podane=w=pTtiloB=aJMOKMMKMN=pkt=NKQK=
=
NKRK lgólne wómagania dotóczące robót 
= lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=pTtiloB=aJMOKMMKMN=pkt=NKRK=

OK jATbofAŁY 
= jateriał=wóstępującó=w=podłożu=wókopu=jest=gruntem=rodzimómI=któró=będzie=stanowił=podłoże=pod=
ułożenie=konstrukcji=nawierzchni=drogiK==
 
PK pmowĘT 
= lgólne=wómagania=i=ustalenia=dotóczące=sprzętu=określono=w=pTtiloB==aJMOKMMKMN=pkt=PK=

4K ToAkpmloT 
= lgólne=wómagania=i=ustalenia=dotóczące=transportu=określono=w=pTtiloB=aJMOKMMKMN=pkt=QK=

RK tYhlkAkfb olBÓT 
RKNK wasadó prowadzenia robót 
= lgólne=zasadó=prowadzenia=robót=podano=w=pTtiloB=aJMOKMMKMN=pkt=RK=
= pposób=wókonania=skarp=wókopu=powinien=gwarantować=ich=stateczność=w=całóm=okresie=prowadzenia=
robótI=a=naprawa=uszkodzeńI=wónikającóch=z=nieprawidłowego=ukształtowania=skarp=wókopuI=ich=podcięcia=lub=
innóch=odstępstw=od=dokumentacji=projektowej=obciąża=tókonawcęK=
= mrzed=przóstąpieniem=do=robót=należó=wókonać=inwentarózację=istniejącego=uzbrojenia=terenuI=
naziemnego=i=podziemnego=i=w=razie=konieczności=dokonać=jego=odpowiedniego=zabezpieczenia=n=aczas=trwania=
budowóK=
=  = =
RKOK tómagania dotóczące zagęszczenia i nośności gruntu 
= wagęszczenie=gruntu=w=wókopach=i=miejscach=zerowóch=robót=ziemnóch=powinno=spełniać=wómaganiaI=
dotóczące=minimalnej=wartości=wskaźnika=zagęszczenia=EfsFI=podanego=w=tablicó=NK=

=

=

=
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Tablica=NK=jinimalne=wartości=wskaźnika=zagęszczenia=w=wókopach=i=miejscach=zerowóch=robót=ziemnóch=

ptrefa=
korpusu=

tskaźnik=stopnia=
zagęszczenia=ff=

dórna=warstwa=o=grubości=OM=cm= NIMM=

ka=głębokości=od=OM=do=RM=cm=od=
powierzchni=robót=ziemnóch=

=
NIMM=

==
= geżeli=gruntó=rodzime=w=wókopach=i=miejscach=zerowóch=nie=spełniają=wómaganego=wskaźnika=
zagęszczeniaI=to=przed=ułożeniem=konstrukcji=nawierzchni=należó=je=dogęścić=do=wartości=fsI=podanóch=w=tablicó=
NK=
= geżeli=wartości=wskaźnika=zagęszczenia=określone=w=tablicó=N=nie=mogą=bóć=osiągnięte=przez=
bezpośrednie=zagęszczanie=gruntów=rodzimóchI=to=należó=podjąć środki=w=celu=ulepszenia=gruntu=podłożaI=
umożliwiającego=uzóskanie=wómaganóch=wartości=wskaźnika=zagęszczeniaK=jożliwe=do=zastosowania=środkiI=o=
ile=nie=są=określone=w=pTtiloBI=proponuje=tókonawca=i=przedstawia=do=akceptacji=fnżónierowiK=
= aodatkowo=można=sprawdzić=nośność=warstwó=gruntu=na=powierzchni=robót=ziemnóch=na=podstawie=
pomiaru=wtórnego=modułu=odkształcenia=bO=zgodnie=z=mkJMOOMRWNVVU=xQz=rósunek=QK=
 
RKPK ouch budowlanó 
= kie=należó=dopuszczać=ruchu=budowlanego=po=dnie=wókopu=o=ile=grubość=warstwó=gruntu=EnadkładuF=
powóżej=rzędnóch=robót=ziemnóch=jest=mniejsza=niż=MIP=mK=
= w=chwilą=przóstąpienia=do=ostatecznego=profilowania=dna=wókopu=dopuszcza=się=po=nim=jedónie=ruch=
maszón=wókonującóch=tę=czónność=budowlanąK=joże=odbówać=się=jedónie=sporadócznó=ruch=pojazdówI=które=
nie=spowodują=uszkodzeń=powierzchni=korpusuK=
= kaprawa=uszkodzeń=powierzchni=robót=ziemnóchI=wónikającóch=z=niedotrzómania=podanóch=powóżej=
warunków=obciąża=tókonawcę=robót=ziemnóchK=

SK hlkToliA gAhlŚCf olBÓT 
SKNK lgólne zasadó kontroli jakości robót 
= lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=podano=w=pTtiloB=aJMOKMMKMN=pkt=SK=
=
SKOK hontrola wókonania wókopów 
= hontrola=wókonania=wókopów=polega=na=sprawdzeniu=zgodności=z=wómaganiami=określonómi=w=
dokumentacji=projektowej=i=pTtiloBK=t=czasie=kontroli=szczególną=uwagę=należó=zwrócić=naW=
aF=====sposób=odspajania=gruntów=nie=pogarszającó=ich=właściwościI=
bF====zapewnienie=stateczności=skarpI=
cF=====odwodnienie=wókopów=w=czasie=wókonówania=robót=i=po=ich=zakończeniuI=
dF====dokładność=wókonania=wókopów=Eusótuowanie=i=wókończenieFI=
eF=====zagęszczenie=górnej=strefó=korpusu=w=wókopie=według=wómagań=określonóch=w=pkcie=RKOK=

 
TK lBjfAo olBÓT 
TKNK lgólne zasadó obmiaru robót 
= lgólne=zasadó=obmiaru=robót=podano=w=pTtiloB=aJMOKMMKMN=pkt=TK=
 
TKOK gednostka obmiarowa 
= gednostką=obmiarową=jestW=
J=mP=Emetr=sześciennóF=wókonanóch=robót=ziemnóchK=
 
UK laBfÓo olBÓT 
= lgólne=zasadó=odbioru=robót=podano=w=pTtiloB=aJMOKMMKMN=pkt=UK=
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9K mlapTAtA mŁATklŚCf 
9KNK lgólne ustalenia dotóczące podstawó płatności 
= lgólne=ustalenia=dotóczące=podstawó=płatności=podano=w=pTtiloB=aJMOKMMKMN=pkt=VK=
=
9KOK Cena jednostki obmiarowej 
= Cena=wókonania=N=mP=robót=ziemnóch=w=gruntach=nieskalistóch=obejmujeW=
-======prace=pomiarowe=i=robotó=przógotowawczeI=
-======oznakowanie=robótI=
- wókonanie=wókopu=z=transportem=urobku=na=odkładI=obejmująceW=odspojenieI=przemieszczenieI=załadunekI=

przewiezienie=na=wósópiskoI=opłata=za=składowanieI=
-======ewK=odwodnienie=wókopu=na=czas=jego=wókonówaniaI=
-======umocnienie=ścian=wókopów=palami=szalunkowómi=Ewókop=pod=ułożenie=elementów=kanalizacji=
deszczowejFI=
-======profilowanie=dna=wókopuI=skarpI=
-======zagęszczenie=powierzchni=wókopuI==
-======przeprowadzenie=pomiarów=i=badań=laboratorójnóchI=wómaganóch=w=specófikacji=technicznejI=
-======rekultówację=terenuK=

NMK mowbmfpY wtfĄwAkb 
= ppis=przepisów=związanóch=podano=w=pTtiloB=aJMOKMMKMN=pkt=NMK=
=
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a J MOKMPKMO 
 

dbltŁÓhkfkA pbmAorgĄCA 
==

NK tpTĘm  

NKNK mrzedmiot pTtiloB  

mrzedmiotem= niniejszej= pzczegółowej= ppecófikacji= Technicznej= tókonania= i= ldbioru= oobót=
Budowlanóch= EpTtiloBF= są= wómagania= dotóczące= wókonania= i= odbioru= robót= związanóch= z= ułożeniem=
geowłókninó= separującej= w= ramach= inwestócji= pnK= „Budowa parkingu na działce PTOLP przó ulicó kowej 
w wdzieszowicach”K=
=
NKOK wakres stosowania pTtiloB  

pzczegółowa= ppecófikacja= Techniczna= tókonania= i= ldbioru= oobót= Budowlanóch= = EpTtiloBF=
stosowana=jest=jako=dokument=przetargowó=i=kontraktowó=przó=zlecaniu=i=realizacji=robót=wómienionóch=w=pktKNK=
=
NKPK wakres robót objętóch pTtiloB  

rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=zasad=prowadzenia=robót=związanóch=z==
=wókonaniem=i=odbiorem=warstwó=geowłókninó=separującejK==
=
NK4K lkreślenia podstawowe  
NK4KNK=deowłóknina=–=materiał=nietkanó=wókonanó=z=włókien=sóntetócznóchI=któróch=spójność=jest=zapewniona=
przez==igłowanie=lub=inne=procesó=łączenia=EnpK=dodatki=chemiczneI=połączenia=termiczneF=i=któró=zostaje=
maszónowo=uformowanó=w=postaci=matóK==
NK4KOK=tzmocnienie=geowłókniną=podłoża=nasópu=–=wókorzóstanie=właściwości=geowłókninó=do=poprawienia==
właściwości=mechanicznóch=gruntu=nasópuK==
NK4KPK=kasóp=–=drogowa=budowla=ziemna=wókonana=powóżej=powierzchni=terenu=w=obrębie=pasa=drogowegoK==
NK4K4K=płabe=podłoże–=warstwa=gruntu=nie=spełniająca=wómagańI=wónikająca=z=warunków=nośności=lub=
stateczności=albo=warunków=przódatności=do=użótkowania=nasópuK==
NK4KRK=mozostałe=określenia=podstawowe=są=zgodne=z=obowiązującómiI=odpowiednimi=polskimi=normami=i=
definicjami=podanómi=w=pTtiloB=aJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤K==
=
NKRK lgólne wómagania dotóczące robót  
lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=pTtiloB=aJMMKMMKMM=pktK=NKRK==
 
OK jATbofAŁY  
OKNK=lgólne=wómagania=dotóczące=materiałów==

=lgólne=wómagania=dotóczące=materiałówI=ich=pozóskiwania=i=składowaniaI=podano=w=pTtiloB=aJ
MMKMMKMM==
„tómagania=ogólne≤=pktK=OK==
 
OKOK jateriałó do wókonania robót  
OKOKNK=wgodność=materiałów=z=dokumentacją=projektową=i=aprobatą=techniczną==

=jateriałó=do=wókonania=wzmocnienia=podłoża=pod=ułożenie=warstwó=nawierzchni=betonowej=za=
pomocą=geowłókninó=powinnó=bóć=zgodne=z=ustaleniami=dokumentacji=projektowej=i=pTtiloB=oraz=z=aprobatą=
techniczną=fBaijK==

=
OKOKOK=deowłókninó=

=kależó=stosować=geowłókninę=o=następującóch=właściwościachW==
WŁAŚCftlŚCf= tvjAdAkfA=

jasa=powierzchniowa=xgLmOz= ≥QMM=

ldporność=na=statóczne=przebicie= QIU=
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siła=przebicia=xkkz=
CBo=[=

ldporność=na=dónamiczne=przebicie=
średnica=otworu=xmmz=Y= OIM=

todoprzepuszczalność=w=kierunku=prostopadłóm=do=powierzchni=
wórobu=wskaźnik=prędkości=przepłówu=
sfeRM=xmLsz=

EPIO–MIPFxNMJO=

todoprzepuszczalność=w=płaszczóźnie=wórobuI=zdolność=przepłówu=
xmOLsz=
dla=iZMIN=przó=obciążeniu=
OM=kma=[=
NMM=kma=[=
OMMkma[=
dla=iZNIM=przó=obciążeniu=
OM=kma=[=
NMM=kma=[=
OMMkma[=

=
=
=

OIM=x=NMJS=

UIP=x=NMJT=

RIV=x=NMJT=

=
NIO=x=NMJR=

QIR=x=NMJS=

NIU=x=NMJS=

Charakteróstóczna=wielkość=porów=xμmz=MVM= UM=
=
PK pmowĘT  
PKNK lgólne wómagania dotóczące sprzętu  
== lgólne=wómagania=i=ustalenia=dotóczące=sprzętu=podano=w=pTtiloB=MMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=
pktK=PK=t=zależności=od=potrzeb=tókonawca=powinien=wókazać=się=możliwością=korzóstania=z=następującego=
sprzętuW==
aF=do=układania=geowłókninó=układarki=o=prostej=konstrukcjiI=umożliwiającej=rozwijanie=geowłókninó=ze=szpuliI==
npK=prze=podwieszenie=rolki=do=wósięgnika=koparkiI=ciągnikaI=ładowarki=itpK==
=
4K ToAkpmloT  

=lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=podano=w=pTtiloB=aJMOKMMKMN=pktK=QK=
deowłókninó=mogą=bóć=transportowane=dowolnómi=środkami=transportuI=pod=warunkiem=opakowania=

bel=ErolekF=foliąI=brezentem=lub=tkaniną=technicznąI=zabezpieczenia=opakowanóch=rolek=przed=przemieszczaniem=
się=w=czasie=przewozuI=ochronó=przed=zawilgoceniem=i=nadmiernóm=ogrzaniem=i=niedopuszczeniem=do=kontaktu=
rolek=z=chemikaliamiI=tłuszczami=oraz=przedmiotami=mogącómi=przebić=lub=rozciąć=geowłókninóK=
=
RK tYhlkAkfb olBÓT  
RKNK lgólne zasadó wókonania robót  
=lgólne=zasadó=wókonania=robót=podano=w=pTtiloB=aJMMKMMKMM=pktK=RK==
=
RKOK oobotó przógotowawcze  
= mrzed=przóstąpieniem=do=robót=zasadniczóch=podłoże=pod=układaną=warstwę=z=geowłókninó=należó=
oczóścić=z=wszelkich=zanieczószczeńK=tarstwa=pod=ułożenie=geowłókninó=powinna=odpowiadać=wómaganiom=
aKMQKMNKMN=„horóto=wraz=z=profilowaniem=i=zagęszczeniem=podłoża≤K==
=
RKPK rkładanie warstwó geowłókninó  
deowłókninę=należó=układać=ręcznie=lub=za=pomocą=układarki=względnie=ciągnika=itpK=przez=rozwijanie=szpuliI=
lekko=ją=naciągającK=waleca=się=sporządzić=plan=układaniaI=określającó=wómiaró=pasmI==
kierunek=postępu=robótI=kolejność=układania=pasmI=szerokość=zakładówI=sposób=łączenia= itpK==colięI=w=którą=są=
zapakowane= rolki= geokompzótuI= zaleca= się= zdejmować= bezpośrednio= przed= układaniemK= t= celu= uzóskania=
mniejszej=szerokości=rolki=można=ją=przeciąć=piłąK==
t=przópadku=dósponowania=wąskimi=pasmami=ENIR=÷=P=mF=korzóstnó=jest=układ=krzóżowó=z=przeplecionóch==
prostopadłóch=pasmI=rozwijanóch=poprzecznie=i=podłużnieK=rkład=taki=zapewnia=skuteczną=dwukierunkową==
współpracę=materiałuK==
=kiedopuszczalnó=jest=ruch=pojazdów=i=maszón=budowlanóch=bezpośrednio=po=ułożonej=geowłókninieK=
=
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SK hlkToliA gAhlŚCf olBÓT  
SKNK lgólne zasadó kontroli jakości robót  

=lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=podano=w=pTtiloB=aJMMKMMKMM=pktK=SK==
=
SKOK Badania przed przóstąpieniem do robót  
mrzed=przóstąpieniem=do=robót=tókonawca=powinienW==
J=uzóskać=wómagane=dokumentóI=dopuszczające=wórobó=budowlane=do=obrotu=i=powszechnego=stosowania==
EnpK=stwierdzenie=o=oznakowaniu=materiału=znakiem=Cb=lub=znakiem=budowlanóm=BI=certófikat=zgodnościI==
deklarację=zgodnościI=aprobatę=technicznąI=ewK=badania=materiałów=wókonane=przez=dostawców=itpKFI==
J=ewK=wókonać=własne=badania=właściwości=materiałów=przeznaczonóch=do=wókonania=robótI=określone==
przez=fnżónieraI==
J=sprawdzić=cechó=zewnętrzne=gotowóch=materiałówK==
=tszóstkie=dokumentó=oraz=wóniki=badań=tókonawca=przedstawia=fnżónierowi=do=akceptacjiK==
=
Częstotliwość=oraz=zakres=badań=i=pomiarówI=które=należó=wókonać=w=czasie=robót=podaje=tablica=OK==
=
Tablica=NK=Częstotliwość=oraz=zakres=badań=i=pomiarów=w=czasie=robót==
==

ipK= tószczególnienie=badań= Częstotliwość=
badań= tartości=dopuszczalne=

N= iokalizacja=i=zdolność=granic=terenu=robót=z=dokumentacją=
projektową=

N=raz= tg=punktu=R=i=
dokumentacji=
projektowej=

O= mrawidłowość=ułożenia=geosóntetóku= N=raz= tgK=mktu=RKP=
P= wabezpieczenie=geokompozótu=przed=przemieszczenieI=

prawidłowość=połączeńI=zakotwieńI=ewK=balastu=itp=
N=raz= tgK=mktu=RKP=

Q= mrzestrzeganie=ograniczeń=ruchu=roboczego=pojazdów=i=
maszón=

N=raz= tgK=mktu=RKP=

 
TK lBjfAo olBÓT  
TKNK lgólne zasadó obmiaru robót  

=lgólne=zasadó=obmiaru=robót=podano=w=pTtiloB=aJMMKMMKMM=pktK=TK= =
TKOK gednostka obmiarowa  
=gednostką=obmiarową=jest=mO==Emetr=kwadratowóF==ułożonej=geowłókninóK=
==
UK laBfÓo olBÓT  

=lgólne=zasadó=odbioru=podano=w=pTtiloB=aJMMKMMKMM=pktK=UK=oobotó=uznaje=się=za=wókonane=
zgodnie=z==
dokumentacją=projektowąI=pTtiloB=i=wómaganiami=fnżónieraI=jeżeli=wszóstkie=pomiaró=i=badania=z=
zachowaniem==
tolerancji=wg=pktK=S=dałó=wóniki=pozótówneK==
==
=
9K mlapTAtA mŁATklŚCf  
9KNK lgólne ustalenia dotóczące podstawó płatności  

=lgólne=ustalenia=dotóczące=podstawó=płatności=podano=w=pTtiloB=aJMMKMMKMM=pktK=VK==
VKOK=Cena=jednostki=obmiarowej==
=Cena=ułożenia=N=mO=geowłókninó=obejmujeW=
−=prace=pomiaroweI==
−=oznakowanie=robótI==
−=przógotowanie=podłożaI==
−=dostarczenie=materiałówI==
−=wókonanie=robót=przógotowawczóchI==
−=ułożenie=geowłókninóI==
−=przeprowadzenie=pomiarów=i=badań=wómaganóch=w=specófikacji=technicznejK==
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=
NMK mowbmfpY wtfĄwAkb  
NK=tótóczne=wzmacniania=podłoża=gruntowego=w=budownictwie=drogowómK=daam=–=fBaijI=tarszawaI=OMMO=

 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=
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aJM4KMNKMN 
=

hloYTl  toAw  w  molcfiltAkfbj 
f  wAdĘpwCwAkfbj  mlaŁOŻA 

 
NK tpTĘm 
NKNK mrzedmiot pTtiloB 

mrzedmiotem= niniejszej= pzczegółowej= ppecófikacji= Technicznej= tókonania= i= ldbioru= oobót=
Budowlanóch=EpTtiloBF=są=wómagania=dotóczące=wókonania=i=odbioru=robót=związanóch=z=profilowaniem=i=
zagęszczaniem=podłoża=gruntowego=w=ramach=inwestócji=pnK=„Budowa parkingu na działce PTOLP przó ulicó 
kowej w wdzieszowicach”K 
 
NKOK wakres stosowania pTtiloB 
= pzczegółowe=ppecófikacje=Techniczne=EpTtiloBF=stanowią=część=aokumentów=mrzetargowóch=
i=hontraktowóch=i=należó=je=stosować=przó=zlecaniu=i=realizacji=robót=opisanóch=w=pK=NKN=niniejszej=specófikacjiK=
=
NKPK wakres robót objętóch pTtiloB 
= rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=zasad=prowadzenia=robót=związanóch=z=
profilowaniem=i=zagęszczeniem=podłożaK=
=
wakres=robót=obejmujeW=
J=profilowanie=i=zagęszczenie=podłoża=w=gruncie=katK=f=–=fs=
 
NK4K lkreślenia podstawowe 
= lkreślenia=podstawowe=są=zgodne=z=obowiązującómiI=odpowiednimi=polskimi=normami=i=definicjami=
podanómi=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKQK=
=
NKRK lgólne wómagania dotóczące robót 
= lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKRK=
 
OK jATbofAŁY 
= kie=wóstępująK=
 
PK pmowĘT 
PKNK lgólne wómagania dotóczące sprzętu 
= lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=PK=
=
PKOK pprzęt do wókonania robót 
= tókonawca=przóstępującó=do=profilowania=i=zagęszczenia=podłoża=powinien=wókazać=się=możliwością=
korzóstania=z=następującego=sprzętuW=
J=======równiarek=lub=spócharek=uniwersalnóch=z=ukośnie=ustawianóm=lemieszem;=fnżónier=może=dopuścić===
profilowanie=podłoża=z=zastosowaniem=spócharki=z=lemieszem=ustawionóm=prostopadle=do=kierunku=pracó=
maszónóI=
J====walców=statócznóchI=wibracójnóch=lub=płót=wibracójnóchI=
J===ręcznego=sprzętu=tópu=łopatóI=szpadleI=walce=ręczne=itpK=
= ptosowanó=sprzęt=nie=może=spowodować=niekorzóstnego=wpłówu=na=właściwości=gruntu=podłożaK=
 
4K ToAkpmloT 
4KNK lgólne wómagania dotóczące transportu 
= lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=
QK=
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4KOK Transport materiałów 
= tómagania=dotóczące=transportu=materiałów=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=
ogólne≤=pkt=QK=
=
RK tYhlkAkfb olBÓT 
RKNK lgólne zasadó wókonania robót 
= lgólne=zasadó=wókonania=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=RK=
=
RKOK tarunki przóstąpienia do robót 
= tókonawca=powinien=przóstąpić=do=wókonania=profilowania=i=zagęszczenia=podłoża=bezpośrednio=
przed=rozpoczęciem=robót=związanóch=z=wókonaniem=warstw=nawierzchniK=tcześniejsze=przóstąpienie=do=
wókonania=profilowania=i=zagęszczania=podłożaI=jest=możliwe=wółącznie=za=zgodą=fnżónieraI=w=korzóstnóch=
warunkach=atmosferócznóchK=
= mo=wóprofilowanóm=i=zagęszczonóm=podłożu=nie=może=odbówać=się=ruch=budowlanóI=niezwiązanó=
bezpośrednio=z=wókonaniem=pierwszej=warstwó=nawierzchniK=
=
RKPK mrofilowanie i zagęszczanie podłoża 
= mrzed=przóstąpieniem=do=profilowania=podłoże=powinno=bóć=oczószczone=ze=wszelkich=zanieczószczeńK=
= mo=oczószczeniu=powierzchni=podłoża=należó=sprawdzićI=czó=istniejące=rzędne=terenu=umożliwiają=
uzóskanie=po=profilowaniu=zaprojektowanóch=rzędnóch=podłożaK=waleca=sięI=abó=rzędne=terenu=przed=
profilowaniem=bółó=o=co=najmniej=R=cm=wóższe=niż=projektowane=rzędne=podłożaK=
= geżeli=powóższó=warunek=nie=jest=spełnionó=i=wóstępują=zaniżenia=poziomu=w=podłożu=przewidzianóm=
do=profilowaniaI=tókonawca=powinien=spulchnić=podłoże=na=głębokość=zaakceptowaną=przez=fnżónieraI=
dowieźć=dodatkowó=grunt=spełniającó=wómagania=obowiązujące=dla=górnej=strefó=korpusuI=w=ilości=koniecznej=
do=uzóskania=wómaganóch=rzędnóch=wósokościowóch=i=zagęścić=warstwę=do=uzóskania=wartości=wskaźnika=
zagęszczenia=fsZNIMMK=
= ao=profilowania=podłoża=należó=stosować=równiarkiK=Ściętó=grunt=powinien=bóć=wókorzóstanó=w=
robotach=ziemnóch=lub=w=innó=sposób=zaakceptowanó=przez=fnżónieraK=
= Bezpośrednio=po=profilowaniu=podłoża=należó=przóstąpić=do=jego=zagęszczaniaK=wagęszczanie=podłoża=
należó=kontónuować=do=osiągnięcia=wskaźnika=zagęszczenia=nie=mniejszego=od=fs=Z=NIMMK=tskaźnik=zagęszczenia=
należó=określać=zgodnie=z=BkJTTLUVPNJNO=xRzK=
= t=przópadkuI=gdó=gruboziarnistó=materiał=tworzącó=podłoże=uniemożliwia=przeprowadzenie=badania=
zagęszczeniaI=kontrolę=zagęszczenia=należó=oprzeć=na=metodzie=obciążeń=płótowóchK=kależó=określić=pierwotnó=i=
wtórnó=moduł=odkształcenia=podłoża=według=BkJSQLUVPNJMO=xPzK=ptosunek=wtórnego=i=pierwotnego=modułu=
odkształcenia=nie=powinien=przekraczać=OIOK=
= ttórnó=moduł=odkształcenia=podłoża=pod=warstwó=konstrukcójne=nawierzchni=powinien=wónosić=do=
najmniejW=
J=dla=konstrukcji=nawierzchni=chodników=bOZUM=jmaI=
J=dla=konstrukcji=nawierzchni=drogiI=drogi=wewnętrznej=bOZNMM=jmaK=
= tilgotność=gruntu=podłoża=podczas=zagęszczania=powinna=bóć=równa=wilgotności=optómalnej=z=
tolerancją=od=JOMB=do=HNMBK=
=
RK4K rtrzómanie wóprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
= modłoże=EkorótoF=po=wóprofilowaniu=i=zagęszczeniu=powinno=bóć=utrzómówane=w=dobróm=stanieK=
= geżeli=po=wókonaniu=robót=związanóch=z=profilowaniem=i=zagęszczeniem=podłoża=nastąpi=przerwa=w=
robotach=i=tókonawca=nie=przóstąpi=natóchmiast=do=układania=warstw=nawierzchniI=to=powinien=on=
zabezpieczóć=podłoże=przed=nadmiernóm=zawilgoceniemI=na=przókład=przez=rozłożenie=folii=lub=w=innó=sposób=
zaakceptowanó=przez=fnżónieraK=
= geżeli=wóprofilowane=i=zagęszczone=podłoże=uległo=nadmiernemu=zawilgoceniuI=to=do=układania=
kolejnej=warstwó=można=przóstąpić=dopiero=po=jego=naturalnóm=osuszeniuK=
= mo=osuszeniu=podłoża=fnżónier=oceni=jego=stan=i=ewentualnie=zaleci=wókonanie=niezbędnóch=naprawK=
geżeli=zawilgocenie=nastąpiło=wskutek=zaniedbania=tókonawcóI=to=naprawę=wókona=on=na=własnó=kosztK=
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SK hlkToliA gAhlŚCf olBÓT 
SKNK lgólne zasadó kontroli jakości robót 
= lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=SK=
=
SKOK Badania w czasie robót 
SKOKNK Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

= Częstotliwość=oraz=zakres=badań=i=pomiarów=dotóczącóch=cech=geometrócznóch=i=zagęszczenia=
wóprofilowanego=podłoża=podaje=tablica=OK=

Tablica=OK= Częstotliwość=oraz=zakres=badań=i=pomiarów=wóprofilowanego=podłoża=

ipK= tószczególnienie=badań=
i=pomiarów=

jinimalna=częstotliwość=
badań=i=pomiarów=

O= oówność=podłużna= co=OR=m==

P= oówność=poprzeczna= co=OR=m=

Q= ppadki=poprzeczne=GF= co=OR=m=

R= ozędne=wósokościowe= co=OR=m==

S= rkształtowanie=osi=w=planie=GF= co=OR=m==

T= wagęszczenieI=wilgotność=
gruntu=podłoża=

w=O=punktach=na=dziennej=działce=roboczejI=lecz=nie=
rzadziej=niż=raz=na=PMM=mO=

GF=aodatkowe=pomiaró=spadków=poprzecznóch=i=ukształtowania=osi=w=planie=należó=wókonać=w=
punktach=głównóch=łuków=poziomóch= =

 

SKOKOK oówność koróta Eprofilowanego podłożaF=

= kierówności=podłużne=koróta=i=profilowanego=podłoża=należó=mierzóć=QJmetrową łatą=zgodnie=z=normą=
BkJSULUVPNJMQ=xQzK=
= kierówności=poprzeczne=należó=mierzóć=QJmetrową łatąK=
= kierówności=nie=mogą=przekraczać=OM=mmK=

SKOKPK ppadki poprzeczne=

= ppadki=poprzeczne=koróta=i=profilowanego=podłoża=powinnó=bóć=zgodne=z=dokumentacją=projektową=z=
tolerancją=±=MIRBK=

SKOK4K ozędne wósokościowe=

= oóżnice=pomiędzó=rzędnómi=wósokościowómi=koróta=lub=wóprofilowanego=podłoża=i=rzędnómi=
projektowanómi=nie=powinnó=przekraczać=HN=cmI=JO=cmK=

SKORK rkształtowanie osi w planie=

= Oś=w=planie=nie=może=bóć=przesunięta=w=stosunku=do=osi=projektowanej=o=więcej=±=R=cmK=

SKOKSK wagęszczenie koróta Eprofilowanego podłożaF=

= tskaźnik=zagęszczenia=koróta=i=wóprofilowanego=podłoża=określonó=wg=BkJTTLUVPNJNO=xRz=nie=
powinien=bóć=mniejszó=od=fsZNIMMK=
= geśli=jako=króterium=dobrego=zagęszczenia=stosuje=się=porównanie=wartości=modułów=odkształceniaI=to=
wartość=stosunku=wtórnego=do=pierwotnego=modułu=odkształceniaI=określonóch=zgodnie=z=normą=BkJSQLUVPNJMO=
xPz=nie=powinna=bóć=większa=od=OIOK=
= tilgotność=w=czasie=zagęszczania=należó=badać=według=mkJbk=NMVTJRWOMMN=xOzK=tilgotność=gruntu=
podłoża=powinna=bóć=równa=wilgotności=optómalnej=z=tolerancją=od=JOMB=do=H=NMBK=
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=
SKPK wasadó postępowania z wadliwie wókonanómi odcinkami profilowanego podłoża 
 tszóstkie=powierzchnieI=które=wókazują=większe=odchólenia=cech=geometrócznóch=od=określonóch=w=
punkcie=SKO=powinnó=bóć=naprawione=przez=spulchnienie=do=głębokości=co=najmniej=NM=cmI=wórównanie=i=
powtórne=zagęszczenieK=aodanie=nowego=materiału=bez=spulchnienia=wókonanej=warstwó=jest=niedopuszczalneK=
 
TK lBjfAo olBÓT 
TKNK lgólne zasadó obmiaru robót 
= lgólne=zasadó=obmiaru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=TK=
 
TKOK gednostka obmiarowa 
= gednostką=obmiarową=jest=mO=Emetr=kwadratowóF=wóprofilowanego=i=zagęszczonego=koróta=EpodłożaFK=
 
UK laBfÓo olBÓT 
= lgólne=zasadó=odbioru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=UK=
= oobotó=uznaje=się=za=wókonane=zgodnie=z=dokumentacja=projektowąI=pTtiloB=i=wómaganiami=
fnżónieraI=jeżeli=wszóstkie=pomiaró=i=badania=z=zachowaniem=tolerancji=wg=punktu=S=dałó=wóniki=pozótówneK=
 
9K mlapTAtA mŁATklŚCf 
9KNK lgólne ustalenia dotóczące podstawó płatności 
= lgólne=ustalenia=dotóczące=podstawó=płatności=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=
ogólne≤=pkt=VK=
 
9KOK Cena jednostki obmiarowej 
= =
Cena=N=mO=wóprofilowanego=i=zagęszczonego=koróta=EpodłożaF=obejmujeW=
J=====prace=pomiarowe=i=robotó=przógotowawczeI=
J=====profilowanie=dna=koróta=EpodłożaFI=
J=====zagęszczenieI=
J=====utrzómanie=koróta=EpodłożaFI=
J=====przeprowadzenie=pomiarów=i=badań=laboratorójnóchI=wómaganóch=w=specófikacji=technicznejK=
= =

NMK mowbmfpY wtfĄwAkb 
kormó=
NK= mkJBJMQQUN= druntó=budowlaneK=Badania=próbek=gruntu=
OK= mkJbk=NMVTJRWOMMN= hruszówa=mineralneK=BadaniaK=lznaczanie=wilgotności=
PK= BkJSQLUVPNJMO= arogi=samochodoweK=lznaczanie=modułu=odkształcenia=nawierzchni=

podatnóch=i=podłoża=przez=obciążenie=płótą=
QK= BkJSULUVPNJMQ= arogi=samochodoweK=momiar=równości=nawierzchni=planografem=i=łatą=
RK= BkJTTLUVPNJNO= lznaczanie=wskaźnika=zagęszczenia=gruntu=
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aJM4KMOKMN 
 

tAopTtY jolwllCeolkkb 
 
 
NK tpTĘm 
NKNK mrzedmiot pTtiloB 
= mrzedmiotem= niniejszej= pzczegółowej= ppecófikacji= Technicznej= tókonania= i= ldbioru= oobót=
Budowlanóch= EpTtiloBF= są= wómagania= dotóczące= wókonania= i= odbioru= robót= związanóch= z= wókonaniem=
warstwó= mrozoochronnej= w= ramach= inwestócji= pnK= „Budowa parkingu na działce PTOLP przó ulicó kowej 
w wdzieszowicach”K=
 
NKOK wakres stosowania pTtiloB 
= pzczegółowe=ppecófikacje=Techniczne=EpTtiloBF=stanowią=część=aokumentów=mrzetargowóch=
i=hontraktowóch=i=należó=je=stosować=przó=zlecaniu=i=realizacji=robót=opisanóch=w=pK=NKN=niniejszej=specófikacjiK=
=
NKPK wakres robót objętóch pTtiloB 
= rstalenia= zawarte= w= niniejszej= specófikacji= dotóczą= zasad= prowadzenia= robót= związanóch=
z=wókonaniem=warstwó=mrozoochronnej=z=pospółkiK=
==
wakres=robót=obejmujeW=
J=wókonanie=warstwó=mrozoochronnej=z=pospółki=grK=OM=cm 

=
NK4K lkreślenia podstawowe 
= lkreślenia=podstawowe=są=zgodne=z=obowiązującómiI=odpowiednimi=polskimi=normami=i=z=
określeniami=podanómi=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKQK=
=
NKRK lgólne wómagania dotóczące robót 
= lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKRK=
 
OK jATbofAŁY 
OKNK lgólne wómagania dotóczące materiałów 
= lgólne=wómagania=dotóczące=materiałówI=ich=pozóskiwania=i=składowaniaI=podano=w=pTtiloB=aJjJ
MMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=OK=
=
OKOK oodzaje materiałów 
= jateriałami=stosowanómi=przó=wókonówaniu=warstwó=mrozoochronnej=jest=pospółkaK=
=
OKPK tómagania dla kruszówa 
= hruszówa=do=wókonania=warstwó=mrozoochronnej=powinnó=spełniać=następujące=warunkiW=
aF=szczelnościI=określonó=zależnościąW=

NR

UR
R

D
d £

=
gdzieW=
aNR=J=wómiar=sitaI=przez=które=przechodzi=NRB=ziarn=warstwó=mrozoochronnej==
dUR==J=wómiar=sitaI=przez=które=przechodzi=URB=ziarn=gruntu=podłożaK=
= ala=materiałów=stosowanóch=przó=wókonówaniu=warstwó=mrozoochronnej=warunek=szczelności=musi=
bóć=spełnionóI=gdó=warstwa=ta=nie=jest=układana=na=warstwie=mrozoochronnejK=
bF=zagęszczalnościI=określonó=zależnościąW=

U
d
d

= ³SM

NM
R

=
gdzieW=
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r=J=wskaźnik=różnoziarnistościI=
dSM=J=wómiar=sitaI=przez=które=przechodzi=SMB=kruszówa==
dNM=J=wómiar=sitaI=przez=które=przechodzi=NMB=kruszówa==
= = =

cF wodoprzepuszczalnościW=
tarstwa=mrozoochronna=po=zagęszczeniu=równóm=co=najmniej=fsZNIM=powinna=charakterózować=się=
wodoprzepuszczalnością=mierzoną=współczónnikiem=filtracji=k=większóm=lub=równóm=U=mLdobęK=

=
hruszówo=stosowane=do=wókonówania=warstwó=mrozoochronnej=powininno=spełniać=wómagania=normó=mkJbk=

NPOQOHANLOMNM=xPz=dla=gatunku=N=i=OK=
=
OK4K pkładowanie materiałów 
OK4KNK pkładowanie kruszówa=

= geżeli=kruszówo=przeznaczone=do=wókonania=warstwó=mrozoochronnej=nie=jest=wbudowane=
bezpośrednio=po=dostarczeniu=na=budowę=i=zachodzi=potrzeba=jego=okresowego=składowaniaI=to=tókonawca=
robót=powinien=zabezpieczóć=kruszówo=przed=zanieczószczeniem=i=zmieszaniem=z=innómi=materiałami=
kamiennómiK=modłoże=w=miejscu=składowania=powinno=bóć=równeI=utwardzone=i=dobrze=odwodnioneK=
 
PK pmowĘT 
PKNK lgólne wómagania dotóczące sprzętu 
= lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=PK=
=
PKOK pprzęt do wókonania robót 
= tókonawca=przóstępującó=do=wókonania=warstwó=odsączającej=z=piasku=powinien=wókazać=się=
możliwością=korzóstania=z=następującego=sprzętuW=
J======pojazdów=do=transportuI=
J======równiarekI=
J=====walców=statócznóchI=
J=====płót=wibracójnóch=lub=ubijaków=mechanicznóchK=
 
4K ToAkpmloT 
4KNK lgólne wómagania dotóczące transportu 
= lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=
QK=
=
4KOK Transport kruszówa 
= hruszówa=można=przewozić=dowolnómi=środkami=transportu=w=warunkach=zabezpieczającóch=je=przed=
zanieczószczeniemI=zmieszaniem=z=innómi=materiałamiI=nadmiernóm=wósuszeniem=i=zawilgoceniemK=
 
RK tYhlkAkfb olBÓT 
RKNK lgólne zasadó wókonania robót 
= lgólne=zasadó=wókonania=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=RK=
=
RKOK mrzógotowanie podłoża 
= modłoże=gruntowe=powinno=spełniać=wómagania=określone=w=pTtiloB=aJMOKMMKMN=„oobotó=ziemneK=
tómagania=ogólne≤K=
= tarstwa=mrozoochronna=powinna=bóć=wótóczona=w=sposób=umożliwiającó=wókonanie=jej=zgodnie=z=
dokumentacją=projektowąI=z=tolerancjami=określonómi=w=niniejszóch=specófikacjachK=
= maliki=lub=szpilki=powinnó=bóć=ustawione=w=osi=drogi=i=w=rzędach=równoległóch=do=osi=drogiI=lub=w=innó=
sposób=zaakceptowanó=przez=fnżónieraK=
= oozmieszczenie=palików=lub=szpilek=powinno=umożliwiać=naciągnięcie=sznurków=lub=linek=do=
wótóczenia=robót=w=odstępach=nie=większóch=niż=co=NM=mK=
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RKPK tbudowanie i zagęszczanie kruszówa 
= hruszówo= powinno= bóć= rozkładane= w= warstwie= o= jednakowej= grubościI= przó= użóciu= równiarkiI= z=
zachowaniem= wómaganóch= spadków= i= rzędnóch= wósokościowóchK= drubość= rozłożonej= warstwó= luźnego=
kruszówa=powinna=bóć=takaI=abó=po=jej=zagęszczeniu=osiągnięto=grubość=projektowanąK=
= geżeli= dokumentacja=projektowa=przewiduje= wókonanie=warstwó=mrozoochronnej=o=grubości=powóżej=
OM= cmI= to= wbudowanie= kruszówa= należó= wókonać= kilkuwarstwowo= przó= czóm= każda= z= warstw= nie= powinna=
przekraczać=grubości=OM=cm=po=zagęszczeniuK=oozpoczęcie=układania=każdej=następnej=warstwó=może=nastąpić=
po=odbiorze=przez=fnżóniera=warstwó=poprzedniejK=
= t= miejscachI= w= któróch= widoczna= jest= segregacja= kruszówa= należó= przed= zagęszczeniem= wómienić=
kruszówo=na=materiał=o=odpowiednich=właściwościachK=
= katóchmiast= po= końcowóm= wóprofilowaniu= warstwó= mrozoochronnej= należó= przóstąpić= do= jej=
zagęszczaniaK= wagęszczanie= warstw= o= przekroju= daszkowóm= należó= rozpoczónać= od= krawędzi= i= stopniowo=
przesuwać= pasami= podłużnómi= częściowo=nakładającómi= sięI= w=kierunku= jej= osiK= wagęszczanie=nawierzchni= o=
jednostronnóm= spadku= należó= rozpoczónać= od= dolnej= krawędzi= i= przesuwać= pasami= podłużnómi= częściowo=
nakładającómi=sięI=w=kierunku=jej=górnej=krawędziK=
= kierówności= lub=zagłębienia=powstałe=w=czasie= zagęszczania=powinnó=bóć= wórównówane=na=bieżąco=
przez=spulchnienie=warstwó=kruszówa=i=dodanie=lub=usunięcie=materiałuI=aż=do=otrzómania=równej=powierzchniK=
= t=miejscach=niedostępnóch=dla=walców=podsópka=powinna=bóć=zagęszczana=płótami=wibracójnómi=lub=
ubijakami=mechanicznómiK=
= wagęszczanie= należó= kontónuować= do= osiągnięcia= wskaźnika= zagęszczenia= nie= mniejszego= od= NIM=
według= normalnej= próbó= mroctoraI= przeprowadzonej= według= mkJBJMQQUN= xNzK= tskaźnik= zagęszczenia= należó=
określać=zgodnie=z=BkJTTLUVPNJNO=xSzK=
= t= przópadkuI= gdó= gruboziarnistó= materiał= wbudowanó= w= warstwę= mrozoochronnąI= uniemożliwia=
przeprowadzenie=badania=zagęszczenia=według=normalnej=próbó=mroctoraI=kontrolę=zagęszczenia=należó=oprzeć=
na=metodzie=obciążeń=płótowóchK=kależó=określić=pierwotnó=i=wtórnó=moduł=odkształcenia=warstwó=według=BkJ
SQLUVPNJMO=xQzK=ptosunek=wtórnego=i=pierwotnego=modułu=odkształcenia=nie=powinien=przekraczać=OIOK=
= tilgotność=kruszówa=podczas=zagęszczania=powinna=bóć=równa=wilgotności=optómalnej=z=tolerancją=od=
JOMB=do=HNMB= jej=wartościK= t=przópadkuI= gdó=wilgotność= kruszówa= jest= wóższa= od=wilgotności= optómalnejI=
kruszówo=należó=osuszóć=przez=mieszanie=i=napowietrzanieK=t=przópadkuI=gdó=wilgotność=kruszówa=jest=niższa=
od=wilgotności=optómalnejI=kruszówo=należó=zwilżyć=określoną=ilością=wodó=i=równomiernie=wómieszaćK=
=
RK4K rtrzómanie warstwó mrozoochronnej 
= tarstwa=odsączająca=po=wókonaniuI=a=przed=ułożeniem=następnej=warstwó=powinna=bóć=utrzómówana=
w=dobróm=stanieK=
= t= przópadku= warstwó=z= kruszówa= dopuszcza= się= ruch= pojazdów=koniecznóch= dla= wókonania= wóżej=
leżącej=warstwó=nawierzchniK=
= hoszt=napraw=wónikłóch=z=niewłaściwego=utrzómania=warstwó=obciąża=tókonawcę=robótK=

SK hlkToliA gAhlŚCf olBÓT 
SKNK lgólne zasadó kontroli jakości robót 
= lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=SK=
SKOK Badania przed przóstąpieniem do robót 
= mrzed=przóstąpieniem=do=robót=tókonawca=powinien=wókonać=badania=kruszów=przeznaczonóch=do=
wókonania=robót=i=przedstawić=wóniki=tóch=badań=fnżónierowiK=Badania=te=powinnó=obejmować=wszóstkie=
właściwości=kruszówa=określone=w=pK=OKPK=
 
SKPK Badania w czasie robót 
SKPKNK Częstotliwość=oraz=zakres=badań=i=pomiarów=

= Częstotliwość=oraz=zakres=badań=i=pomiarów=dotóczącóch=cech=geometrócznóch=i=zagęszczenia=warstwó=
mrozoochronnej=podaje=tablica=NK=

Tablica=NK=Częstotliwość=oraz=zakres=badań=i=pomiarów=warstwó=mrozoochronnej=

ipK= tószczególnienie=
badań=i=pomiarów=

jinimalna=
częstotliwość=
badań=i=pomiarów=

N= pzerokość=warstwó= N=raz=na=OM=m=
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O= oówność=podłużna= N=raz=na=OM=m=

P= oówność=poprzeczna= N=raz=na=OM=m=

Q= ppadki=poprzeczne=GF= N=raz=na=OM=m=

R= ozędne=wósokościowe= N=raz=na=OM=m=

S= rkształtowanie=osi=w=planie=
GF=

N=raz=na=OM=m=

T= drubość=warstwó= N=raz=na=OM=m=

U= wagęszczenieI= =wilgotność=
kruszówa=

N=raz=na=OM=m=

GF=aodatkowe=pomiaró=spadków=poprzecznóch=i=ukształtowania=osi=w=planie=należó=wókonać=w=punktach=
głównóch=łuków=poziomóchK=

SKPKOK pzerokość=warstwó=

= pzerokość=warstwó=nie=może=się=różnić=od=szerokości=projektowanej=o=więcej=niż=HNM=cmI=JR=cmK=

SKPKPK oówność=warstwó=

= kierówności=podłużne=warstwó=mrozoochronnej=należó=mierzóć=Q=metrową łatąI=zgodnie=z=normą=BkJ
SULUVPNJMQ=xRzK=
= kierówności=poprzeczne=warstwó=mrozoochronnej=należó=mierzóć=Q=metrową łatąK=
= kierówności=nie=mogą=przekraczać=OM=mmK=

SKPK4K ppadki=poprzeczne=

= ppadki=poprzeczne=podsópki=na=prostóch=i=łukach=powinnó=bóć=zgodne=z=dokumentacją=projektową=z=
tolerancją=±=MIRBK=

SKPKRK ozędne=wósokościowe=

= oóżnice=pomiędzó=rzędnómi=wósokościowómi=warstwó=i=rzędnómi=projektowanómi=nie=powinnó=
przekraczać=HN=cm=i=JO=cmK=

SKPKSK rkształtowanie=osi=w=planie=

= Oś=w=planie=nie=może=bóć=przesunięta=w=stosunku=do=osi=projektowanej=o=więcej=niż=±=R=cmK=

SKPKTK drubość=warstwó=

= drubość=warstwó=powinna=bóć=zgodna=z=określoną=w=dokumentacji=projektowej=z=tolerancją=HN=cmI=JO=
cmK=
= ka=wszóstkich=powierzchniach=wadliwóch=pod=względem=grubości=tókonawca=wókona=naprawę=
warstwó=przez=spulchnienie=warstwó=na=głębokość=co=najmniej=NM=cmI=uzupełnienie=nowóm=materiałem=o=
odpowiednich=właściwościachI=wórównanie=i=ponowne=zagęszczenieK=
= oobotó=te=tókonawca=wókona=na=własnó=kosztK=mo=wókonaniu=tóch=robót=nastąpi=ponownó=pomiar=i=
ocena=grubości=warstwóI=według=wóżej=podanóch=zasad=na=koszt=tókonawcóK=

SKPKUK wagęszczenie=warstwó=

= tskaźnik=zagęszczenia=warstwó=mrozoochronnejI=określonó=wg=BkJTTLUVPNJNO=xSz=nie=powinien=bóć=
mniejszó=od=NIMK=
= geżeli=jako=króterium=dobrego=zagęszczenia=warstwó=stosuje=się=porównanie=wartości=modułów=
odkształceniaI=to=wartość=stosunku=wtórnego=do=pierwotnego=modułu=odkształceniaI=określonóch=zgodnie=z=
normą=BkJSQLUVPNJMO=xQzI=nie=powinna=bóć=większa=od=OIOK=
= tilgotność=kruszówa=w=czasie=zagęszczenia=należó=badać=według=mkJBJMSTNQJNT=xOzK=tilgotność=
kruszówa=powinna=bóć=równa=wilgotności=optómalnej=z=tolerancją=od=JOMB=do=HNMBK=
=
SK4K wasadó postępowania z odcinkami wadliwie wókonanómi 
= tszóstkie=powierzchnieI=które=wókazują=większe=odchólenia=cech=geometrócznóch=od=określonóch=w=
pK=SKPI=powinnó=bóć=naprawione=przez=spulchnienie=do=głębokości=co=najmniej=NM=cmI=wórównane=i=powtórnie=
zagęszczoneK=aodanie=nowego=materiału=bez=spulchnienia=wókonanej=warstwó=jest=niedopuszczalneK=
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TK lBjfAo olBÓT 
TKNK lgólne zasadó obmiaru robót 
= lgólne=zasadó=obmiaru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=TK=
 
TKOK gednostka obmiarowa 
= gednostką=obmiarową=jest=mO=wókonanej=warstwó=mrozoochronnej=z=pospółkiK=
 
UK laBfÓo olBÓT 
= lgólne=zasadó=odbioru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=UK=
= oobotó=uznaje=się=za=wókonane=zgodnie=z=dokumentacją=projektowąI=pTtiloB=i=wómaganiami=
fnżónieraI=jeżeli=wszóstkie=pomiaró=i=badania=z=zachowaniem=tolerancji=wg=pkt=S=dałó=wóniki=pozótówneK=

 
9K mlapTAtA mŁATklŚCf 
9KNK lgólne ustalenia dotóczące podstawó płatności 
= lgólne=ustalenia=dotóczące=podstawó=płatności=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=
ogólne≤=pkt=VK=
 
9KOK Cena jednostki obmiarowej 
= Cena=wókonania=NmO=warstwó=mrozoochronnej=z=pospółki=obejmujeW=
J====prace=pomiaroweI=
J====dostarczenie=i=rozłożenie=na=uprzednio=przógotowanóm=podłożu=warstwó=materiału=o=grubości=i=jakości=
======określonej=w=dokumentacji=projektowej=i=specófikacji=technicznejI=
J====wórównanie=ułożonej=warstwó=do=wómaganego=profiluI=
J====zagęszczenie=wóprofilowanej=warstwóI=
J===przeprowadzenie=pomiarów=i=badań=laboratorójnóch=wómaganóch=w=specófikacji=technicznejI=
J===utrzómanie=warstwóK=
=
 
NMK mowbmfpY wtfĄwAkb 
NMKNK=kormó=
NK= mkJBJMQQUN= druntó=budowlaneK=Badania=próbek=gruntu=
OK= mkJbk=NMVTJRWOMMU= Badania=mechanicznóch=i=fizócznóch=właściwości=kruszówK=Część=

RW=lznaczanie=zawartości=wodó=przez=suszenie=w=suszarce=z=
wentólacją=

PK= mkJbk=NPOQOHANLOMNM= hruszówa=do=niezwiązanóch=i=związanóch=hódraulicznie=
materiałów=stosowanóch=w=obiektach=budowlanóch=i=budownictwie=
drogowóm=

QK= BkJSQLUVPNJMO= arogi=samochodoweK=lznaczanie=modułu=odkształcenia=
nawierzchni=podatnóch=i=podłoża=przez=obciążenie=płótą=

RK= BkJSULUVPNJMQ= arogi=samochodoweK=momiar=równości=nawierzchni=planografem=i=
łatą=

SK= BkJTTLUVPNJNO= lznaczanie=wskaźnika=zagęszczenia=gruntu=
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aJM4KM4KMO 
 

mlaBraltA w jfbpwAkbh kfbwtfĄwAkYCe 

NK tpTĘm 

NKNK mrzedmiot pTtiloB 

= mrzedmiotem= niniejszej= pzczegółowej= ppecófikacji= Technicznej= tókonania= i= ldbioru= oobót=
Budowlanóch= = EpTtiloBF= są= wómagania= dotóczące= wókonania= i= odbioru= robót= związanóch= z= wókonaniem=
warstw=z=mieszanek=niezwiązanóch=w=ramach= inwestócji=pnK=„Budowa parkingu na działce PTOLP przó ulicó 
kowej w wdzieszowicach”K=
=
NKOK wakres stosowania pTtiloB 
= pzczegółowe= ppecófikacje= Techniczne= EpTtiloBF= stanowią= część= aokumentów= mrzetargowóch=
i=hontraktowóch=i=należó=je=stosować=przó=zlecaniu=i=realizacji=robót=opisanóch=w=pK=NKN=niniejszej=specófikacjiK=

NKPK wakres robót objętóch pTtiloB 

= rstalenia= zawarte= w= niniejszej= specófikacji= dotóczą= zasad= prowadzenia= robót= związanóch=
z=wókonaniem=i=odbiorem=warstw=z=mieszanek=niezwiązanóchK=
=
wakres=robót=obejmujeW=
J=wókonanie=podbudowó=z=mieszanki=niezwiązanej=o=uziarnieniu=MLPNIR=CVMLP=grK=NR=cm=
J=wókonanie=podbudowó=z=mieszanki=niezwiązanej=o=uziarnieniu=MLPNIR=CVMLP=grK=OM=cm 
 

NK4K lkreślenia podstawowe 

NK4KNK jieszanka=niezwiązana=–=ziarnistó=materiałI=zazwóczaj=o=określonóm=składzie=ziarnowóm=Eod=dZM=do=aFI=
któró=jest=stosowanó=do=wókonania=ulepszonego=podłoża=gruntowego=oraz=warstw=konstrukcji=nawierzchni=drógK=

NK4KOK= modbudowa= pomocnicza–= warstwa= zapewniająca= przenoszenie= obciążeń= z= warstwó= podbudowó=
zasadniczej= na= warstwę= podłożaK= modbudowa= pomocnicza= może= składać= się= z= kilku= warstw= o= różnóch=
właściwościachK=

NK4KPK= modbudowa= zasadnicza= –= warstwa= zapewniająca= przenoszenie= obciążeń= z= warstw= jezdnóch= na= warstwę=
podbudowó=pomocniczej=lub=podłożeK=

NK4K4K hruszówo słabe=–=kruszówo=przewidziane=do=zastosowania=w=mieszance=przeznaczonej=do=wókonówania=
warstw=nawierzchni=drogowejI=lub=podłoża=ulepszonegoI=które=charakterózuje=się=różnicami=w=uziarnieniuI=przed=
i=po=R=krotnóm=zagęszczeniu=metodą=mroctoraI=przekraczającómi=–=UBK=rziarnienie=kruszówa=należó=sprawdzać=
na=sitach=przewidzianóch=do=kontroli=uziarnienia=wg=mkJbk=NPOUR=EtablK=RFK=l=zakwalifikowaniu=kruszówa=do=
kruszów=słabóch=decóduje=największa=różnica=wartości=przesiewów=na=jednóm=z=sit=kontrolnóchK=

NKRK lgólne wómagania dotóczące robót 

= lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKRK=

OK jATbofAŁY 

OKNK lgólne wómagania dotóczące materiałów 

= lgólne=wómagania=dotóczące=materiałówI=ich=pozóskiwania=i=składowaniaI=podano=w=pTtiloB=aJjJ
MMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=OK=
=
OKNK tómagania wobec kruszówa=
=
tómagania=wobec=kruszówa=przeznaczonego=do=wótwarzania=mieszanek=niezwiązanóch=do=warstw=podbudowó=
z=kruszówa=niezwiązanego=podano=w=tablicó=NK=
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Tablica=NK=tómagania=wobec=kruszów=do=mieszanek=niezwiązanóch=do=warstw=podbudowó=zasadniczej=
oozdział=w=mkJbk=NPOQOWOMMQ= tómagania=wobec=kruszówa=do=mieszanek=

niezwiązanóch=przeznaczonóch=do=zastosowania=w=
warstwieW=

ldniesienie=do=mkJbk=
NPOQOWOMMQ=Właściwość=

QKNK= crakcjeLzestaw=sit=#=
NI=OI=QI=RIS;=UI=NNIO;=NSI=OOIQ;=PNIR;=QRI=SPI=VM=

Ezestaw=podstawowó=plus=zestaw=NF= TablK=N=
wszóstkie=frakcje=dozwolone=

QKPKN= rziarnienie=wg=mkJbk=VPPJN=
dCUMLOM=

dFUM=
dATR=

TablK=O=

QKPKO=
lgólne= granice= i= tolerancje= uziarnienia=
kruszówa= grubego= na= sitach= pośrednich=
wg=mkJbk=VPPJN=

dTCOMLNR= TablK=P=

QKPKP=
Tolerancje= tópowego= uziarnienia=
kruszówa=drobnego=i=kruszówa=o=ciągłóm=
uziarnieniu=wg=mkJbk=VPPJN=

dTFNM=
dTAOM= TablK=Q=

QKQ=

hształt= kruszówa= grubegoJmaksómalne=
wartości= wskaźnika= płaskości= wg= mkJbk=
VPPJQ=

Ff=RM= TablK=R=

hształt= kruszówa= grubegoJmaksómalne=
wartości= wskaźnika= kształtu= wg= mkJbk=
VPPJQ=

Sf=RR= TablK=S=

QKR=

hategorie=procentowóch=zawartości=ziaren=
o= powierzchni= przekruszonej= lub=
łamanóch= oraz= ziaren= całkowicie=
zaokrąglonóch= w= kruszówie= grubóm= wg=
mkJbk=VPPJR=

CVMLP= TablK=T=

QKS=

wawartość=półów=w=kruszówie=grubóm=wg=
mkJbk=VPPJN= f deklarowana=

TablK=U=wawartość= półów= w= kruszówie= drobnóm=
wg=mkJbk=VPPJN= f deklarowana=

QKT= gakość=półów= Właściwość=niebadana=na=pojedónczóch=frakcjachI=
a=tólko=w=mieszankach=wg=wómagań=pK=OKO=–=OKQ= =

RKO= ldporność= na= rozdrabnianie= wg= mkJbk=
NMVTJOI=kategoria=nie=wóższa=niż= LA=QM= TablK=V=

RKP= ldporność=na=ścieranie=kruszówa=grubego=
wg=mkJbk=NMVTJN= Mab=aeklarowana= TablK=NN=

RKQ= Gęstość=wg=mkJbk=NMVTJSWOMMNI=rozdział=
TI=U=albo=V= aeklarowana= =

RKR=
kasiąkliwość= wg= mkJbk= NMVTJSWOMMNI=
rozdział= TI= U= albo= V= Ew= zależności= od=
frakcjiF=

tcmko=
========tAOQOGGGGF= =

SKO= piarczanó= rozpuszczalne= w= kwasie= wg=
mkJbk=NTQQJN= Apko= TablK=NO=

SKP= Całkowita= zawartość= siarki= wg= mkJbk=
NTQQJN= pko= TablK=NP=

SKQKOKN= ptałość= objętości= żużla= stalowniczego= wg=
mkJbk=NTQQJNWNVVUI=rozdział=NVKP= VR= TablK=NQ=

SKQKOKO=
oozpad= krzemianowó= w= żużlu=
wielkopiecowóm= kawałkowóm= wg= mkJ
bk=NTQQJNWNVVUI=pK=NVKN=

Brak=rozpadu= =

SKQKOKP=
oozpad= żelazowó= w= żużlu=
wielkopiecowóm= kawałkowóm= wg= mkJ
bk=NTQQJNWNVVUI=pK=NVKO=

Brak=rozpadu= =

SKQKP= pkładniki= rozpuszczalne= w= wodzie= wg=
mkJbk=NTQQJP=

Brak=substancji=szkodliwóch=dla=środowiska=wg=
odrębnóch=przepisów= =

SKQKQ= wanieczószczenia= Brak=ciał=obcóch=takich=jak=drewnoI=szkłoI=plastikI=
Jmogącóch=pogorszóć=wórób=końcowó= =

TKO= wgorzel= słoneczna= bazaltu= wg= mkJbk=
NPSTJPI=mkJbk=NMVTJO= SBiA= =

TKPKP= jrozoodporność=na=kruszówa=frakcji=ULNS=
wg=mkJbk=NPSTJN=

J=skałó=magmowe=i=przeobrażoneW=FQ=
J=skałó=osadoweW=FNM=

J=kruszówa=z=recóklinguW=FNM=EFORGGF=
=

wałącznik=
C= pkład=mineralogicznó= deklarowanó= =

wałącznik=
CI=

podrozdział=
PKQ=

fstotne=cechó=środowiskowe=

tiększość=substancji=niebezpiecznóch=
określonóch=w=dórektówie=oadó=TSLTSVLbtd=
zazwóczaj=nie=wóstępują=w=źródłach=kruszówa=

pochodzenia=mineralnegoK=gednak=w=odniesieniu=
do=kruszów=sztucznóch=i=odpadowóch=należó=

badać=czó=zawartość=substancji=niebezpiecznóch=
nie=przekracza=wartości=dopuszczalnóch=wg=

odrębnóch=przepisów=

=

=
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GF Łączna=zawartość=półów=w=mieszance=powinna=się=mieścić=w=wóbranóch=krzówóch=granicznóch=wg=pK=OOKQ;=OKOKR;=OKQKR;=OKRKQ=
GGF=mod=warunkiemI=gdó=zawartość=w=mieszance=nie=przekracza=RM=B=mLm=
GGGF=ao=warstw=podbudów=zasadniczóch=na=drogach=obciążonóch=ruchem=hoRJhoS=dopuszcza=się= jedónie=kruszówa=charakterózujące=się=
odpornością=na=rozdrabnianie=iA≤PR=
GGGGF=t=przópadkuI=gdó=wómaganie=nie=jest=spełnioneI=należó=sprawdzić=mrozoodporność=
=

OKOK tómagania wobec mieszanek 

= jieszanki= kruszów= powinnó= bóć= tak= produkowane= i= składowaneI= abó= wókazówałó= zachowanie=
jednakowóch=właściwości=i=spełniałó=wómagania=z=tablicó=OK=tóprodukowane=mieszanki=kruszów=powinnó=bóć=
jednorodnie=wómieszane=i=charakterózować=się=równomierną=wilgotnościąK=

t= mieszankachI= które= są= wóprodukowane= z= różnóch= kruszówI= każdó= ze= składników= musi= spełniać=
wómagania=z=tablicó=NK=
=
Tablica=OK=tómagania=wobec=mieszanek=niezwiązanóch=do=warstw=podbudowó=zasadniczej=

oozdział=w=mkJbk=NPOUR= tómagania=wobec=mieszanek=niezwiązanóch=
przeznaczonóch=do=zastosowania=w=warstwieW=

ldniesienie=do=
mkJbk=NPOUR=Właściwość=

QKPKN= rziarnienie=mieszanek= MLPNIR= TablK=Q=

QKPKO= jaksómalna= zawartość= półówW=
kategoria=UF= UFV= TablK=O=

QKPKO= jinimalna= zawartość= półówW=
kategoria=LF= LFko= TablK=P=

QKPKP= wawartość=nadziarnaW=kategoria OC= OCVM= TablK=Q=i=S=
QKQKN= tómagania=wobec=uziarnienia= hrzówe=uziarnienia=wg=rósK=N=i=O= TablK=R=i=S=

QKQKO=

tómagania= wobec= jednorodności=
uziarnienia= poszczególnóch= partiiJ
porównanie= z= deklarowaną= przez=
producenta=wartością=EpF=

wg=tablK=Q= TablK=T=

QKQKO=
tómagania= wobec= jednorodności=
uziarnienia= na= sitach= kontrolnóch= –=
różnice=w=przesiewach=

wgK=tablK=R= TablK=U=

QKR= trażliwość= na=mrózW=wskaźnik=piaskowó=
pbGGFI=co=najmniej= QR= J=

=
ldporność= na= rozdrabnianie= Edotóczó=
frakcji= NMLNQ= odsianej= z= mieszankiF= wg=
mkJbk=NMVTJNI=kategoria=nie=wóższa=niż=

LA=PR= J=

=
ldporność= na= ścieranie= Edotóczó= frakcji=
NMLNQ= odsianej= z= mieszankiF= wg= mkJbk=
NMVTJNI=kategoria=jab=

aeklarowana= J=

=
jrozoodporność= Edotóczó= frakcji=
kruszówa= ULNS= odsianej= z= mieszankiF= wg=
mkJbk=NPSTJN=

cQ= J=

=
tartość= CBo= po= zagęszczeniu= do=
wskaźnika= zagęszczenia= fsZNIM= i=
moczeniu=w=wodzie=VS=hI=co=najmniej=

≥=UM= J=

QKR=

todoprzepuszczalność= mieszanki= w=
warstwie= odsączającej= po= zagęszczeniu=
wg= metodó= mroctora= do= wskaźnika=
zagęszczenia= fsZNIM;= współczónnik=
filtracji=kI=co=najmniej=cmLs=

Brak=wómagań= J=

=
wawartość= wodó= w= mieszance=
zagęszczanejI= B= EmLmF= wilgotności=
optómalnej=wg=metodó=mroctora=

UMJNMM= J=

QKR= fnne=cechó=środowiskowe=

tiększość=substancji=niebezpiecznóch=
określonóch=w=dórektówie=oadó=TSLTSVLbtd=
zazwóczaj=nie=wóstępują=w=źródłach=kruszówa=

pochodzenia=mineralnegoK=gednak=w=odniesieniu=
do=kruszów=sztucznóch=i=odpadowóch=należó=

badać=czó=zawartość=substancji=niebezpiecznóch=
nie=przekracza=wartości=dopuszczalnóch=wg=

odrębnóch=przepisów=

=

GGF=Badanie=wskaźnika=piaskowego=pb=należó=wókonać=na=mieszance=po=pięciokrotnóm=zagęszczeniu=metodą=mroctora=wg=mkJbk=NPOUSJO=
=

OKPK tómagania wobec odporności kruszów z recóklingu na działanie mrozu 

= tómagania=wobec=mieszanek=przeznaczonóch=do=budowó=pomocniczejI=podane=w=tablicó=OI=odnośnie=
wrażliwości=na=mróz=warstw=mieszanek=kruszówI=dotóczą=badania=materiału=po=pięciokrotnóm=zagęszczeniu=w=
aparacie=mroctora=według=mkJbk=NPOUSJOK=
=
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OK4K wawartość nadziarna 

= lkreślona= według= mkJbk= VPPJN= zawartość= nadziarna= w= mieszankach= kruszów= powinna= spełniać=
wómagania= podane= w= tablicó= OK= t= przópadku= kruszów= słabóch= decóduje= zawartość= nadziarna= w= mieszance=
kruszów=po=pięciokrotnóm=zagęszczeniu=metodą=mroctoraK=
=
OKRK rziarnienie 

= rziarnienie=mieszanek=kruszów=przeznaczonóch=do=warstw=podbudowó=pomocniczej=powinnó=spełniać=
wómagania=przedstawione=na=rósunkach=N=i=OK=gako=wómagane=obowiązują=tólko=wómienione=wartości=liczbowe=
na= tóch= rósunkachK= t= przópadku= kruszów= słabóch= uziarnienie= mieszanki= kruszów= należó= również= badać= i=
deklarowaćI= po= R= krotnóm= zagęszczeniu= metodą= mroctoraK= hróterium= przódatności= takiej= mieszankiI= pod=
względem= uziarnieniaI= jest= spełnioneI= jeżeli= uziarnienie= mieszanki= po= pięciokrotnóm= zagęszczeniu= metoda=
mroctoraI=mieści=się=w=krzówóch=granicznóch=podanóch=na=poniższóm=rósunkuK=
=

=
oósK=NK=jieszanka=niezwiązana=MLPNIR=do=warstwó=podbudowó=zasadniczej=
=

lprócz= wómagań= podanóch= na= rósunku=NI= wómaga= sięI= abó=VM=B=uziarnień=mieszanek=zbadanóch= w=ramach=
whm= w= okresie= S= miesięcó= spełniało= wómagania= kategorii= podanóch= w= tablicach= P= i= QI= abó= zapewnić=
jednorodność=i=ciągłość=uziarnienia=mieszanekK=

=

Tablica= PK= tómagania= wobec= jednorodności= uziarnienia= na= sitach= kontrolnóch= –= porównanie= z= deklarowaną=
przez= producenta= wartością= EpFK= tómagania= dotóczą= produkowanej= i= dostarczanej=mieszankiK= geśli=mieszanka=
zawiera=nadmierną= zawartość= ziaren= słabóch= wómaganie=dotóczó=deklarowanego=przez=producenta=uziarnienia=
mieszanki=po=pięciokrotnóm=zagęszczeniu=metodą=mroctoraK=

jieszanka 
niezwiązana 

morównanie z deklarowaną przez producenta wartością EpF 

MIR N O 4 RIS U NNIO NS OOI4 PNIR 

MLPNIR –=R= –=R= –=T= –=U= J= –=U= J= –=U= J= J=
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Tablica= QK= tómagania= ciągłości= uziarnienia= na= sitach= kontrolnóch= –= różnice= w= przesiewach= podczas= badań=
kontrolnóch=produkowanóch=mieszanek=

jieszanka 
niezwiązan

a 

jinimalna i maksómalna zawartość frakcji w mieszankach 

xróżnice=przesiewów=w=B=EmLmF=przez=sito=EmmFz 

NLO OL4 OLRIS 4LU RISLNNIO ULNS NNIOLOOI4 NSLPNIR 

minK= maxK= minK= maxK= minK= maxK= minK= maxK= minK= maxK= minK= maxK= minK= maxK= minK= maxK=

MLPNIR Q= NR= T= OM= J= J= NM= OR= J= J= NM= OR= J= J= J= J=

PK pmowĘT 

PKNK lgólne wómagania dotóczące sprzętu 

lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=PK=
 
PKOK pprzęt do wókonania robót 
= tókonawca=przóstępującó=do=wókonania=podbudowó=z=mieszanek=niezwiązanóch=powinien=wókazać=
się=możliwością=korzóstania=z=następującego=sprzętuW=
aF mieszarek=do=wótwarzania=mieszankiI=wóposażonóch=w=urządzenia=dozujące=wodęK=jieszarki=powinnó=

zapewnić=wótworzenie=jednorodnej=mieszanki=o=wilgotności=optómalnejI=
bF równiarek=albo=układarek=do=rozkładania=mieszankiI=
cF walców=ogumionóch=i=stalowóch=wibracójnóch=lub=statócznóch=do=zagęszczaniaK=t=miejscach=trudno=

dostępnóch=powinnó=bóć=stosowane=zagęszczarki=płótoweI=ubijaki=mechaniczne=lub=małe=walce=wibracójneK=

4K ToAkpmloT 

4KNK lgólne wómagania dotóczące transportu 

lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=
QK=
 
4KOK Transport materiałów 
= hruszówa=można=przewozić=dowolnómi=środkami=transportu=w=warunkach=zabezpieczającóch=je=przed=
zanieczószczeniemI=zmieszaniem=z=innómi=materiałamiI=nadmiernóm=wósuszeniem=i=zawilgoceniemK=
= Transport= pozostałóch= materiałów= powinien= odbówać= się= zgodnie= z= wómaganiami= norm=
przedmiotowóchK=

RK tYhlkAkfb olBÓT 

RKNK lgólne zasadó wókonania robót 

= lgólne=zasadó=wókonania=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=RK=
 
RKOK mrzógotowanie podłoża 
= modłoże=pod=podbudowę=należó=wókonać=zgodnie=z=dokumentacją=projektową=i=powinno=spełniać=
wómagania=zawarte=w=odpowiednich=pTtiloB=dla=warstw=na=któróch=będzie=układana=podbudowaK=
= modbudowa=powinna=bóć=ułożona=na=podłożu=zapewniającóm=nieprzenikanie=drobnóch=cząstek=gruntu=
do=podbudowóK=tarunek=nieprzenikania=należó=sprawdzić=wzoremW=

d

D

UR

NR

==£==R= = ENF=
w=którómW=
aNR=J=wómiar=boku=oczka=sitaI=przez=które=przechodzi=NRB=ziarn=warstwó=podbudowó=lub=warstwó=odsączającejI=

w=milimetrachI=
dUR=J=wómiar=boku=oczka=sitaI=przez=które=przechodzi=URB=ziarn=gruntu=podłożaI=w=milimetrachK=
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= geżeli=warunek=ENF=nie=może=bóć=spełnionóI=należó=na=podłożu=ułożyć=odpowiednio=dobraną=
geowłókninęK=lchronne=właściwości=geowłókninóI=przeciw=przenikaniu=drobnóch=cząstek=gruntuI=wóznacza=się=
z=warunkuW=

O

d

VM

RM

==£= =NIO= = EOF=
w=którómW=
dRM=J= wómiar=boku=oczka=sitaI=przez=które=przechodzi=RM=B=ziarn=gruntu=podłożaI=w=milimetrachI=
lVM=J=umowna=średnica=porów=geowłókninó=odpowiadająca=wómiarom=frakcji=gruntu=zatrzómująca=się=na=

geowłókninie=w=ilości=VMB=EmLmF;=wartość=parametru=MVM=powinna=bóć=podawana=przez=producenta=
geowłókninóK=

= maliki=lub=szpilki=do=prawidłowego=ukształtowania=podbudowó=powinnó=bóć=wcześniej=przógotowaneK=
= maliki=lub=szpilki=powinnó=bóć=ustawione=w=osi=drogi=i=w=rzędach=równoległóch=do=osi=drogiI=lub=w=innó=
sposób=zaakceptowanó=przez=fnżónieraK=
= oozmieszczenie=palików=lub=szpilek=powinno=umożliwiać=naciągnięcie=sznurków=lub=linek=do=
wótóczenia=robót=w=odstępach=nie=większóch=niż=co=NM=mK=
=
RKPK tótwarzanie mieszanki kruszówa 
= jieszankę=kruszówa=o=ściśle=określonóm=uziarnieniu=i=wilgotności=optómalnej=należó=wótwarzać=w=
mieszarkach=gwarantującóch=otrzómanie=jednorodnej=mieszankiK=we=względu=na=konieczność=zapewnienia=
jednorodności=nie=dopuszcza=się=wótwarzania=mieszanki=przez=mieszanie=poszczególnóch=frakcji=na=drodzeK=
jieszanka=po=wóprodukowaniu=powinna=bóć=od=razu=transportowana=na=miejsce=wbudowania=w=taki=sposóbI=
abó=nie=uległa=rozsegregowaniu=i=wósóchaniuK=
 
RK4K tbudowówanie i zagęszczanie mieszanki 
= jieszanka=kruszówa=powinna=bóć=rozkładana=w=warstwie=o=jednakowej=grubościI=takiejI=abó=jej=
ostateczna=grubość=po=zagęszczeniu=bóła=równa=grubości=projektowanejK=drubość=pojedónczo=układanej=warstwó=
nie=może=przekraczać=OM=cm=po=zagęszczeniuK=tarstwa=podbudowó=powinna=bóć=rozłożona=w=sposób=
zapewniającó=osiągnięcie=wómaganóch=spadków=i=rzędnóch=wósokościowóchK=geżeli=podbudowa=składa=się=z=
więcej=niż=jednej=warstwó=kruszówaI=to=każda=warstwa=powinna=bóć=wóprofilowana=i=zagęszczona=z=
zachowaniem=wómaganóch=spadków=i=rzędnóch=wósokościowóchK=oozpoczęcie=budowó=każdej=następnej=
warstwó=może=nastąpić=po=odbiorze=poprzedniej=warstwó=przez=fnżónieraK=
= tilgotność=mieszanki=kruszówa=podczas=zagęszczania=powinna=odpowiadać=wilgotności=optómalnejK=
jateriał=nadmiernie=nawilgoconóI=powinien=zostać=osuszonó=przez=mieszanie=i=napowietrzanieK=geżeli=
wilgotność=mieszanki=kruszówa=jest=niższa=od=optómalnej=o=OMB=jej=wartościI=mieszanka=powinna=bóć=zwilżona=
określoną=ilością=wodó=i=równomiernie=wómieszanaK=t=przópadkuI=gdó=wilgotność=mieszanki=kruszówa=jest=
wóższa=od=optómalnej=o=NMB=jej=wartościI=mieszankę=należó=osuszóćK=
= tskaźnik=zagęszczenia=podbudowó=wg=BkJTTLUVPNJNO=xOVz=powinien=odpowiadać=przójętemu=
poziomowi=wskaźnika=nośności=NIMPK=
 
RKRK ldcinek próbnó 
= Co=najmniej=na=P=dni=przed=rozpoczęciem=robótI=tókonawca=powinien=wókonać=odcinek=próbnó=w=
celuW=
- stwierdzenia=czó=sprzęt=budowlanó=do=mieszaniaI=rozkładania=i=zagęszczania=kruszówa===jest=właściwóI=
- określenia=grubości=warstwó=materiału=w=stanie=luźnómI==koniecznej=do=uzóskania=wómaganej=grubości=

warstwó=po=zagęszczeniuI=
- określenia=liczbó=przejść=sprzętu=zagęszczającegoI=potrzebnej=do=uzóskania=wómaganego=wskaźnika=

zagęszczeniaK=
= ka=odcinku=próbnóm==tókonawca=powinien=użyć=takich=materiałów=oraz=sprzętu=do=mieszaniaI=
rozkładania=i=zagęszczaniaI=jakie=będą=stosowane=do=wókonówania=podbudowóK=
= mowierzchnia=odcinka=próbnego=powinna=wónosić=od=QMM=do=UMM=mOK=
= ldcinek=próbnó=powinien=bóć=zlokalizowanó=w=miejscu=wskazanóm=przez=fnżónieraK=
= tókonawca=może=przóstąpić=do=wókonówania=podbudowó=po=zaakceptowaniu=odcinka=próbnego=przez=
fnżónieraK=
=
RKSK rtrzómanie podbudowó  
= modbudowa=po=wókonaniuI=a=przed=ułożeniem=następnej=warstwóI=powinna=bóć=utrzómówana=w=
dobróm=stanieK==geżeli=tókonawca=będzie=wókorzóstówałI=za=zgodą=fnżónieraI=gotową=podbudowę=do=ruchu=
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budowlanegoI=to=jest=obowiązanó=naprawić=wszelkie=uszkodzenia=podbudowóI=spowodowane=przez=ten=ruchK=
hoszt=napraw=wónikłóch=z=niewłaściwego=utrzómania=podbudowó=obciąża=tókonawcę=robótK==

SK hlkToliA gAhlŚCf olBÓT 

SKNK lgólne zasadó kontroli jakości robót 

= lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=SK=
=
SKOK Badania przed przóstąpieniem do robót 
= mrzed=przóstąpieniem=do=robót=tókonawca=powinien=wókonać=badania=kruszów=i=mieszanek=
przeznaczonóch=do=wókonania=robót=i=przedstawić=wóniki=tóch=badań=fnżónierowi=w=celu=akceptacji=materiałówK=
Badania=te=powinnó=obejmować=wszóstkie=właściwości=określone=w=pktK=OKN=i=OKO=niniejszej=pTtiloBK=
 
SKPK Badania w czasie robót 
SKPKNK Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów=

= Częstotliwość=oraz=zakres=badań==podano=w=tablicó=RK=

==
Tablica=RK=Częstotliwość=ora=zakres==badań=przó=budowie=podbudowó=z=kruszów=stabilizowanóch=mechanicznie=

== == Częstotliwość=badań=
==

ipK=

==

tószczególnienie=badań=
jinimalna=
liczba=badań=
na=dziennej=
działce=
roboczej=

jaksómalna=
powierzchnia=
podbudowó=
przóJpadająca=
na=jedno=
badanie=EmOF=

N= rziarnienie=mieszanki= = == ==

O= tilgotność=mieszanki= = O= PMM=

P= wagęszczenie=warstwó= N=próbka= na=PMM=mO=

Q= Badanie=właściwości=kruszówa=wg=tabK=NI=pkt=OKPKO= dla=każdej=partii=kruszówa=i=
przó=każdej=zmianie=kruszówa=

===
SKPKOK rziarnienie mieszanki=

= rziarnienie=mieszanki=powinno=bóć=zgodne=z=wómaganiami=podanómi=w=pkt=OKRK=mróbki=należó=
pobierać=w=sposób=losowóI=z=rozłożonej=warstwóI=przed=jej=zagęszczeniemK=tóniki=badań=powinnó=bóć=na=
bieżąco=przekazówane=fnżónierowiK=

SKPKPK tilgotność mieszanki==

= tilgotność=mieszanki=powinna=odpowiadać=wilgotności=optómalnejI=z=tolerancją=HNMB=JOMBK=
= tilgotność=należó=określić=według=mkJbk=NMVTJRWOMMNK=

SKPK4K wagęszczenie podbudowó=

= wagęszczenie=każdej=warstwó=powinno=odbówać=się=aż=do=osiągnięcia=wómaganego=wskaźnika=
zagęszczeniaK=
= wagęszczenie=podbudowó=należó=sprawdzać=według=BkJTTLUVPNJNOK=t=przópadkuI=gdó=
przeprowadzenie=badania=jest=niemożliwe=ze=względu=na=gruboziarniste=kruszówoI=kontrolę=zagęszczenia=należó=
oprzeć=na=metodzie=obciążeń=płótowóchI=wg=BkJSQLUVPNJMO=i=nie=rzadziej=niż=raz=na=RMMM=mOI=lub=według=
zaleceń=fnżónieraK=
= wagęszczenie=podbudowó=stabilizowanej=mechanicznie=należó=uznać=za=prawidłoweI=gdó=stosunek=
wtórnego=modułu=bO=do=pierwotnego=modułu=odkształcenia=bN=jest=nie=większó=od=OIO=dla=każdej=warstwó=
konstrukcójnej=podbudowóK=

=
bOLbN£===OIO=

=
==
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SKPKRK tłaściwości kruszówa=

= Badania=kruszówa=powinnó=obejmować=ocenę=wszóstkich=właściwości=określonóch=w=pktK=OKNK=
= mróbki=do=badań=pełnóch=powinnó=bóć=pobierane=przez=tókonawcę=w=sposób=losowó=w=obecności=
fnżónieraK=
=
SK4K tómagania dotóczące cech geometrócznóch podbudowó  

SK4KNK Częstotliwość oraz zakres pomiarów=

= =Częstotliwość=oraz=zakres=pomiarów=dotóczącóch=cech=geometrócznóch=podbudowó==podano=w==tablicó=
SK=

=Tablica=SK=Częstotliwość=oraz=zakres=pomiarów=wókonanej=podbudowó=z=mieszanek=niezwiązanóch=
ipK tószczególnienie=badań=i=pomiarów jinimalna=częstotliwość=pomiarów 

N pzerokość=podbudowó= co=OR=m 

O oówność=podłużna co=OR=m 

P oówność=poprzeczna co=OR=m 

Q ppadki=poprzeczneGF co=OR=m 

R ozędne=wósokościowe co=OR=m=

S rkształtowanie=osi=w=planieGF co=OR=m 

T drubość=podbudowó= w=P=punktach=na=każdej=działce=roboczejI=lecz=nie=
rzadziej=niż=raz=na=PMM=mO=

U= kośność=podbudowóW=
J=moduł=odkształcenia==

==
co=najmniej=w=dwóch=przekrojach=na=każde=NMM=m=
=

GF=aodatkowe=pomiaró=spadków=poprzecznóch=i=ukształtowania=osi=w=planie=należó=wókonać=w=punktach=
głównóch=łuków=poziomóchK=

SK4KOK pzerokość podbudowó==

= pzerokość=podbudowó=nie=może=różnić=się=od=szerokości=projektowanej=o=więcej=niż=HNM=cmI=JR=cmK=
= ka=jezdniach=bez=krawężników=szerokość=podbudowó=powinna=bóć=większa=od=szerokości=warstwó=
wóżej=leżącej=o=co=najmniej=OR=cm=lub=o=wartość=wskazaną=w=dokumentacji=projektowejK=

SK4KPK oówność podbudowó==

= kierówności=podłużne=podbudowó=należó=mierzóć=QJmetrową łatą=lub=planografemI=zgodnie=z=BkJ
SULUVPNJMQ=xOUzK==
= kierówności=poprzeczne=podbudowó=należó=mierzóć=QJmetrową łatąK==
= kierówności=podbudowó==nie=mogą=przekraczaćW=
J==NM=mm=dla=podbudowó=zasadniczejK=
=
SK4K4K ppadki poprzeczne podbudowó==
= ppadki=poprzeczne=podbudowó=na=prostóch=i=łukach=powinnó=bóć=zgodne=z=dokumentacją=projektowąI==
z=tolerancją=±=MIR=BK=

SK4KRK ozędne wósokościowe podbudowó==

= oóżnice=pomiędzó=rzędnómi=wósokościowómi=podbudowó=i=rzędnómi=projektowanómi=nie=powinnó=
przekraczać=H=N=cmI=JO=cmK=

SK4KSK rkształtowanie osi podbudowó=

= Oś=podbudowó=w=planie=nie=może=bóć=przesunięta=w=stosunku=do=osi=projektowanej=o=więcej=niż=±=R=
cmK=

SK4KTK drubość podbudowó=

= drubość=podbudowó=nie=może=się==różnić=od=grubości=projektowanej=o=więcej=niż=±=NMBI=
J=dla=podbudowó=HNMBI=JNRBK=
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SK4KUK kośność podbudowó=
=
momiaró=nośności=podbudowó=należó=wókonać=zgodnie=z=BkJSQLUVPNJMOK=
modbudowa=powinna=spełniać=wómagania=dotóczące=nośnościI=podane=w=tablicó=TK=
=
=Tablica=TK=tómagania=nośności=podbudowó=
==

jiejsce=wóstępowania=
jinimalnó=moduł=odkształcenia=mierzonó=przó=użóciu=

płótó=o=średnicó=PM=cm===EjmaF=
==

mierwotnó=M
f
E = ttórnó=M

ff
E =

droga=wewnętrznaI=wóspaI=
miejsca=parkingowe=

UM= NPM=

Chodnik= SM= NMM=
=
mierwotnó=moduł=odkształcenia=podbudowó=pomocniczej=mierzonó=płótą= o=średnicó=PM=cmI=powinien=

bóć=zgodnó=z=tablicą=TK=
= wagęszczenie=podbudowó=należó=uznać=za=prawidłoweI=gdó=stosunek=wtórnego=modułu=odkształcenia=

M
ff
E do=pierwotnego=modułu=odkształcenia=M

f
E jest=nie=większó=od=OIOK=

=

f
E

ff
E

M

M

= £====OIO=
= 
SKRK wasadó postępowania z wadliwie wókonanómi odcinkami podbudowó  
SKRKNK kiewłaściwe cechó geometróczne podbudowó  

= tszóstkie=powierzchnie=podbudowóI=które=wókazują=większe=odchólenia=od==określonóch=w=punkcie=
SKQ=powinnó=bóć=naprawione=przez=spulchnienie=lub=zerwanie=do=głębokości=co=najmniej=NM=cmI=wórównane=i=
powtórnie=zagęszczoneK=aodanie=nowego=materiału=bez=spulchnienia=wókonanej=warstwó=jest=niedopuszczalneK=
= geżeli=szerokość=podbudowó=jest=mniejsza=od=szerokości=projektowanej=o=więcej=niż=R=cm=i=nie=
zapewnia=podparcia=warstwom=wóżej=leżącómI=to=tókonawca=powinien=na=własnó=koszt=poszerzóć=podbudowę=
przez=spulchnienie=warstwó=na=pełną=grubość=do=połowó=szerokości=pasa=ruchuI=dołożenie=materiału=i=powtórne=
zagęszczenieK=

SKRKOK kiewłaściwa grubość podbudowó==

= ka=wszóstkich=powierzchniach=wadliwóch=pod=względem=grubościI=tókonawca=wókona=naprawę=
podbudowóK=mowierzchnie=powinnó=bóć=naprawione=przez=spulchnienie=lub=wóbranie=warstwó=na=odpowiednią=
głębokośćI=zgodnie=z=decózją=fnżónieraI=uzupełnione=nowóm=materiałem=o=odpowiednich=właściwościachI=
wórównane=i=ponownie=zagęszczoneK=

oobotó=te=tókonawca=wókona=na=własnó=kosztK=mo=wókonaniu=tóch=robót=nastąpi=ponownó=pomiar=i=
ocena=grubości=warstwóI=według=wóżej=podanóch=zasadI=na=koszt=tókonawcóK=

SKRKPK kiewłaściwa nośność podbudowó==

= geżeli=nośność=podbudowó=będzie=mniejsza=od=wómaganejI=to=tókonawca=wókona=wszelkie=robotó=
niezbędne=do=zapewnienia=wómaganej=nośnościI=zalecone=przez=fnżónieraK=
= hosztó=tóch=dodatkowóch=robót=poniesie=tókonawca=podbudowó=tólko=wtedóI=gdó=zaniżenie=nośności=
podbudowó=wónikło=z=niewłaściwego=wókonania=robót=przez=tókonawcę=podbudowóK=

 
TK lBjfAo olBÓT 
 
TKNK lgólne zasadó obmiaru robót 
= lgólne=zasadó=obmiaru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=TK=
TKOK gednostka obmiarowa 
= gednostką=obmiarową=jest==mO=Emetr=kwadratowóF=podbudowó==z=mieszanek=niezwiązanóchK=
=
UK laBfÓo olBÓT 
= lgólne=zasadó=odbioru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=UK=
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= oobotó=uznaje=się=za=zgodne=z=dokumentacją=projektowąI=pTtiloB=i=wómaganiami=fnżónieraI=jeżeli=
wszóstkie=pomiaró=i=badania=z=zachowaniem=tolerancji=wg=pkt=S=dałó=wóniki=pozótówneKy=
=
9K mlapTAtA mŁATklŚCf 
9KNK lgólne ustalenia dotóczące podstawó płatności 
 lgólne=ustalenia=dotóczące=podstawó=płatności=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=
ogólne≤=pkt=VK=
 
9KOK Cena jednostki obmiarowej 
= Cena=wókonania=N=mO=warstwó=podbudowó=z=mieszanki=niezwiązanej=obejmujeW=
- prace=pomiarowe=i=robotó=przógotowawczeI=
- oznakowanie=robótI=
- sprawdzenie=i=ewentualną=naprawę=podłożaI=
- przógotowanie=mieszanki=z=kruszówaI=zgodnie=z=receptąI=
- dostarczenie=mieszanki=na=miejsce=wbudowaniaI=
- rozłożenie=mieszankiI=
- zagęszczenie=rozłożonej=mieszankiI=
- przeprowadzenie=pomiarów=i=badań=laboratorójnóch=określonóch=w=specófikacji=technicznejI=
- utrzómanie=podbudowó=w=czasie=robótK=
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NMK mowbmfpY wtfĄwAkb 
 
NMKNK kormó 
 
NK mkJbk= NPOQOWOMMQ= hruszówa= do= niezwiązanóch= i= związanóch= hódraulicznie= materiałów= stosowanóch= w=

obiektach=budowlanóch=i=budownictwie=drogowóm=
OK===mkJbk=NPOUR=jieszanki=niezwiązane=–=tómagania=
PK==mkJbk=VPOJP=Badania=podstawowóch=właściwości=kruszów=–=mrocedura=i=terminologia=uproszczonego=opisu=

petrograficznego=
QK= mkJbk= VPOJR= Badania= podstawowóch= właściwości= kruszów= –= Część= RW= tóposażenie= podstawowe= i=

wzorcowanie=
RK= mkJbk= VPPJN= Badania= geometrócznóch= właściwości= kruszów= –= lznaczanie= składu= ziarnowego= –= jetoda=

przesiewania=
SK= mkJbk= VPPJP= Badania= geometrócznóch= właściwości= kruszów= –= lznaczenie= kształtu= ziarn= za= pomocą=

wskaźnika=płaskości=
TK= mkJbk= VPPJQ= Badania= geometrócznóch= właściwości= kruszów= –= Część= QW= lznaczenie= kształtu= ziarn= –=

tskaźnik=kształtu=
UK=mkJbk=VPPJR=Badania=geometrócznóch= właściwości=kruszów=–=lznaczanie=procentowej=zawartości= ziarn=o=

powierzchniach=powstałóch=w=wóniku=przekruszenia=lub=łamania=kruszów=grubóch=
VK=mkJbk=VPPJU=Badania=geometrócznóch=właściwości=kruszów=–=Część=UW=lcena=zawartości=drobnóch=cząstek=

–=Badania=wskaźnika=piaskowego=
NMK=mkJbk=VPPJV=Badania=geometrócznóch=właściwości=kruszów=–=lcena=zawartości=drobnóch=cząstekK=Badania=

błękitem=metólenowóm=
NNK= mkJbk= NMMU= toda= zarobowa= do= betonu= –= ppecófikacja= pobierania= próbekI= badanie= i= ocena= przódatności=

wodó=zarobowej=do=betonuI=w=tóm=wodó=odzóskanej=z=procesów=produkcji=betonu=
NOK= mkJbk= NMVTJN= Badania= mechanicznóch= i= fizócznóch= właściwości= kruszów= –= lznaczanie= odborności= na=

ścieranie=EmikroJaevalF=
NPK=mkJbk=NMVTJO=Badania=mechanicznóch=i=fizócznóch=właściwości=kruszów=–=jetodó=oznaczania=odporności=

na=rozdrabnianie=
NQK=mkJbk=NMVTJS=Badania=mechanicznóch= i=fizócznóch=właściwości=kruszów=–=Część=SW=lznaczanie=gęstości=

ziarn=i=nasiąkliwości=
NRK= mkJbk= NPSTJN= Badania= właściwości= cieplnóch= i= odporności= kruszów= na= działanie= czónników=

atmosferócznóch=–=Część=NW=oznaczanie=mrozoodporności=
NSK= mkJbk= NPSTJO= Badania= właściwości= cieplnóch= i= odporności= kruszów= na= działanie= czónników=

atmosferócznóch=–=Badanie=w=siarczanie=magnezu=
NTK= mkJbk= NPSTJP= Badania= właściwości= cieplnóch= i= odporności= kruszów= na= działanie= czónników=

atmosferócznóch=–=Część=PW=Badanie=bazaltowej=zgorzeli=słonecznej=metoda=gotowania=
NUK=mkJbk=NTQQJN=Badania=chemicznóch=właściwości=kruszów=–=Analiza=chemiczna=
NVK=mkJbk=NTQQJP=Badania=chemicznóch=właściwości=kruszów=–=Część=PW=mrzógotowanie=próbek=do=wóciągów=

przez=wómówanie=kruszów=
OMK= mkJfpl= RSR= pita= kontrolne= –= Tkanina= z= drutuI= blacha= perforowana= i= blacha= cienka= perforowana=

elektrochemicznie=–=tómiaró=nominalne=oczek=
ONK= mkJbk= NPOUSJN= jieszanki= niezwiązane= i= związane= spoiwem= hódraulicznóm= –= Część= NW= iaboratorójne=

metodó= oznaczania= referencójnej= gęstości= i= wilgotności= –= tprowadzenieI= wómagania= ogólne= i= pobieranie=
próbek=

OOK=mkJbk=NPOUSJO=jieszanki=niezwiązane=i=związane=spoiwem=hódraulicznóm=–=Część=OW=jetodó=określania=
gęstości=i=zawartości=wodó=–=wagęszczanie=metodą=mroctora=

OPK=mkJbk=NPOUSJQT=jieszanki=niezwiązane=i=związane=spoiwem=hódraulicznóm=–=Część=QTW=jetoda=badania=
do= określania= kalifornijskiego= wskaźnika= nośnościI= natóchmiastowego= wskaźnika= nośności= i= pęcznienia=
liniowego=

OQK= mkJbk= NPOUSJRM= jieszanki= niezwiązane= i= związane= spoiwem= hódraulicznóm= –= Część= RMW= jetoda=
sporządzania= próbek= związanóch= hódraulicznie= za= pomocą= aparatu= mroctora= lub= zagęszczania= na= stole=
wibracójnóm=

=
NMKOK fnne dokumentó 
 
ORK=jieszanki=niezwiązane=do=dróg=krajowóchK=tTJQ=tómagania=techniczneK=tarszawa=OMNM=

=
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aJM4KMRKMN 
 

tAopTtA w jfbpwAkhf wtfĄwAkbg CbjbkTbj 

NK tpTĘm 

NKNK mrzedmiot pTtiloB 

= mrzedmiotem= niniejszej= pzczegółowej= ppecófikacji= Technicznej= tókonania= i= ldbioru= oobót=
Budowlanóch= = EpTtiloBF= są= wómagania= dotóczące= wókonania= i= odbioru= robót= związanóch= z= wókonaniem=
warstwó= z= mieszanek= związanóch= cementem= w= ramach= inwestócji= pnK= „Budowa parkingu na działce PTOLP 
przó ulicó kowej w wdzieszowicach”K=
=
NKOK wakres stosowania pTtiloB 
= pzczegółowe= ppecófikacje= Techniczne= EpTtiloBF= stanowią= część= aokumentów= mrzetargowóch=
i=hontraktowóch=i=należó=je=stosować=przó=zlecaniu=i=realizacji=robót=opisanóch=w=pK=NKN=niniejszej=specófikacjiK=

NKPK wakres robót objętóch pTtiloB 

= rstalenia= zawarte= w= niniejszej= specófikacji= dotóczą= zasad= prowadzenia= robót= związanóch=
z=wókonaniem=i=odbiorem=wJwó=podbudowó=z=mieszanek=związanóch=cementemK=
=
wakres=robót=obejmujeW=
J= wókonanie= wJwó= podbudowó= pod= warstwó= konstrukcójne= nawierzchni= z= mieszanki= związanej= cementem=
ECBdjF=klasó=CRLS=grK=NR=cm=
 

NK4K lkreślenia podstawowe 

NK4KNK jieszanka=związana=spoiwem=hódraulicznóm=–=mieszankaI=w=której=następuje=wiązanie=i= twardnienie=na=
skutek=reakcji=hódraulicznóchK=

NK4KOK=jieszanka=związana=cementem=ECBdjF=–=mieszanka=związana=hódraulicznieI=składającą=się=z=kruszówa=
o=kontrolowanóm=uziarnieniu=i=cementu;=wómieszaną=w=sposób=zapewniającó==uzóskanie=jednorodnej=mieszankiK=

NK4KPK= modłoże= ulepszone= z= mieszanki= związanej= spoiwem= hódraulicznóm= –= warstwa= zawierająca= kruszówo=
naturalne=lub=sztuczne=albo=z=recóklingu=lub=ich=mieszaninę=i=spoiwo=hódrauliczneI=zapewniająca=umożliwienie=
ruchu= technologicznego= i= właściwego= wókonania= nawierzchniK= ao= warstwó= podłoża= ulepszonego= zaliczamó=
także=warstwę=mrozoochronnąI=odcinającą=i=wzmacniającąI=które=powinnó=spełniać=dodatkowe=wómaganiaK=

NK4K4K=modbudowa=pomocnicza=z=mieszanki=związanej=spoiwem=hódraulicznóm=–=warstwa=zawierająca=kruszówo=
naturalne= lub= sztuczneI= a= także= z= recóklingu= lub= ich= mieszaninę= i= spoiwo= hódrauliczneI= zapewniająca=
przenoszenie=obciążeń=z=warstwó=podbudowó=zasadniczej=na=warstwę=podłożaK=modbudowa=pomocnicza=może=
składać=się=z=kilku=warstw=o=różnóch=właściwościachK=

NK4KRK=modbudowa=zasadnicza=z=mieszanki=związanej=spoiwem=hódraulicznóm=–=warstwa=zawierająca=kruszówo=
naturalne= lub= sztuczneI= a= także= z= recóklingu= lub= ich= mieszaninę= i= spoiwo= hódrauliczneI= zapewniająca=
przenoszenie=obciążeń=z=warstw=jezdnóch=na=warstwę=podbudowó=pomocniczej=lub=podłożeK=

NKRK lgólne wómagania dotóczące robót 

= lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKRK=

OK jATbofAŁY 

OKNK lgólne wómagania dotóczące materiałów 

= lgólne=wómagania=dotóczące=materiałówI=ich=pozóskiwania=i=składowaniaI=podano=w=pTtiloB=aJjJ
MMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=OK=
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OKNK hruszówa 

tómagania=wobec=kruszówa=oparte=są=na=specófikacji=zgodnej=z=normą=mkJbk=NOOQOK=
aopuszcza=się=stosowanie=następującóch=rodzajów=kruszówW=
J=kruszówo=naturalne=lub=sztuczneI=lub=
J=kruszówo=z=recóklinguK=
=
tómagania=wobec=kruszówa=do=warstwó=podbudowó=z=mieszanek=związanóch=cementem=podano=w=tablicó=NK=
=
Tablica=NK=tómagania=wobec=kruszówa=do=warstw=podbudowó=z=mieszanek=związanóch=cementem=

Właściwość aeklarowane=kategorie=lub=wartości= ldniesienie=do=mkJbk=
NPOQOWOMMQ=

oozdziałLpunkt=w=normie=mkJbk=NPOQO=

w=odniesieniu=do=zastosowania=kruszówa=do=
warstwóW= =

wwiązanej=warstwó=podbudowó=
EhoJN=÷hoSF= =

QKNK= crakcjeLzestaw=sit=#=
NI=OI=QI=RIS;=UI=NNIO;=NSI=OOIQ;=PNIR;=QRI=SPI=VM=

Ezestaw=podstawowó=plus=zestaw=NF= TablK=N=
wszóstkie=frakcje=dozwolone=

QKPKN= rziarnienie=wg=mkJbk=VPPJN=
dCUMLOM=

dFUM=
dATR=

TablK=O=

QKPKO=
lgólne= granice= i= tolerancje= uziarnienia=
kruszówa=grubego=na=sitach=pośrednich=wg=
mkJbk=VPPJN=

dTCko= TablK=P=

QKPKP=
Tolerancje=tópowego=uziarnienia=kruszówa=
drobnego= i= kruszówa= o= ciągłóm=
uziarnieniu=wg=mkJbk=VPPJN=

dTFko=
dTAko= TablK=Q=

QKQ=

hształt= kruszówa= grubegoJmaksómalne=
wartości= wskaźnika= płaskości= wg= mkJbk=
VPPJPGF=

Ff=aeklarowana= TablK=R=

hształt= kruszówa= grubegoJmaksómalne=
wartości= wskaźnika= płaskości= wg= mkJbk=
VPPJQGF=

Sf=aeklarowana= TablK=S=

QKR=

hategorie=procentowóch=zawartości=ziaren=
o= powierzchni= przekruszonej= lub= łamanej=
oraz= ziaren= całkowicie= zaokrąglonóch= w=
kruszówie=grubóm=wg=mkJbk=VPPJR=

CVMLP= TablK=T=

QKS=

wawartość= półówGGF= w=kruszówie=grubóm=
wg=mkJbk=VPPJN= f deklarowana=

TablK=U=wawartość= półówGGF= w= kruszówie=
drobnóm=wg=mkJbk=VPPJN= f deklarowana=

QKT= gakość=półów= brak=wómagań= brak=wómagań=

RKO= ldporność= na= rozdrabnianie= kruszówa=
grubego=wg=mkJbk=NMVTJO= LA=SM= TablK=V=

RKP= ldporność=na=ścieranie=wg=mkJbk=NMVTJN= Mabko= TablK=NN=

RKQ= Gęstość=wg=mkJbk=NMVTJSWOMMNI=rozdział=
TI=U=albo=V= deklarowana= =

RKR= kasiąkliwość= wg= mkJbk= NMVTJSWOMMNI=
rozdział=TI=U=albo=V= deklarowana= =

SKO= piarczanó=rozpuszczalne=w=kwasie=wg=mkJ
bk=NTQQJN=

J=kruszówo=kamK=ApMIO=
J=żużel=kawałkowó=wielkopiecowó=ApNIM= TablK=NO=

SKP= Całkowita= zawartość= siarki= wg= mkJbk=
NTQQJN=

J=kruszówo=kamK=pko=
J=żużel=kawałkowó=wielkopiecowó=pO= TablK=NP=

SKQKN=
pkładniki= wpłówające= na= szóbkość=
wiązania= i= twardnienia= mieszanek=
związanóch=hódraulicznie=

deklarowana= =

SKQKOKN= ptałość= objętości= żużla= stalowniczego= wg=
mkJbk=NTQQJNWNVVUI=rozdział=NVKP= VR= TablK=NQ=

SKQKOKO=
oozpad= krzemianowó= w= żużlu=
wielkopiecowóm=kawałkowóm=wg=mkJbk=
NTQQJNWNVVUI=pK=NVKN=

Brak=rozpadu= =

SKQKOKP=
oozpad= żelazowó= w= żużlu=
wielkopiecowóm=kawałkowóm=wg=mkJbk=
NTQQJNWNVVUI=pK=NVKO=

Brak=rozpadu= =

SKQKP= pkładniki=rozpuszczalne=w=wodzie=wg=mkJ
bk=NTQQJP=

Brak=substancji=szkodliwóch=dla=środowiska=wg=
odrębnóch=przepisów= =

SKQKQ= wanieczószczenia= Brak=ciał=obcóch=takich=jak=drewnoI=szkłoI=plastikI=J
mogącóch=pogorszóć=wórób=końcowó= =

TKO= wgorzel= słoneczna= bazaltu= wg= mkJbk=
NPSTJPI=mkJbk=NMVTJO= SBiA= =

TKPKO= kasiąkliwość=wg=mkJbk=NMVTJSI=rozdział= WAOQO= =
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T= Ejeżeli= kruszówo= nie= spełni= warunku=
tAOQOI= to= należó= zbadać= jego=
mrozoodporność=wg=pK=TKPKPI=tablicó=NF=

TKPKP=

jrozoodporność=na=kruszówa=frakcji=ULNS=
wg=mkJbk= NPSTJN= Ebadanie=wókonówane=
tólko= w= przópadkuI= gdó= nasiąkliwość=
kruszówa=przekracza WAOQOF=

J=skałó=magmowe=i=przeobrażoneW=FQ=
J=skałó=osadoweW=FNM=

J=kruszówa=z=recóklinguW=FNM=
=

wałącznik=
CI=

pktK=PKQ=
pkład=mineralogicznó= deklarowanó= =

wałącznik=
CI=

pktK=PKQ=
fstotne=cechó=środowiskowe=

tiększość=substancji=niebezpiecznóch=określonóch=
w=dórektówie=oadó=TSLTSVLbtd=zazwóczaj=nie=

wóstępują=w=źródłach=kruszówa=pochodzenia=
mineralnegoK=gednak=w=odniesieniu=do=kruszów=

sztucznóch=i=odpadowóch=należó=badać=czó=
zawartość=substancji=niebezpiecznóch=nie=

przekracza=wartości=dopuszczalnóch=wg=odrębnóch=
przepisów=

=

GFBadaniem=wzorcowóm=oznaczania=kształtu=kruszówa=grubego=jest=badanie=wskaźnika=płaskości=
GGFŁączna= zawartość= półów=w=mieszance=powinna= się= mieścić= w=wóbranóch=krzówóch=granicznóch=określonóch=w=niniejszej=specófikacji=
technicznej=
=

OKOK ppoiwo 

= gako=spoiwo=stosuje=się=cement=wg=mkJbk=NVTJNK=

OKPK toda zarobowa 

= toda=zarobowa=powinna=bóć=zgodna=z=mkJbk=NMMUK=

OKRK aomieszki 

= ptosowane=domieszki=powinnó=bóć=zgodne=z=mkJbk=VPQJOK=geżeli=w=mieszance=mają=bóć=zastosowane=
środki=przóśpieszające=lub=opóźniające=wiązanieI=należó=to=uwzględnić=przó=projektowaniu==składu=mieszankiK=

PK pmowĘT 

PKNK lgólne wómagania dotóczące sprzętu 

lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=PK=

PKOK pprzęt do wókonania robót 

= tókonawca= przóstępującó= do= wókonania= warstw= z= mieszanek= związanóch= cementem= powinien=
wókazać=się=możliwością=korzóstania=z=następującego=sprzętuW=
- pojazdów=służącóch=do=transportu=wókonanej=mieszankiI=
- ciężkich=szablonów=do=wóprofilowania=warstwóI=
- rozsópówarek=wóposażonóch=w=osłonó=przeciwpólne=i=szczelinó=o=regulowanej=szerokości=do=rozsópówania=

spoiwI=
- przewoźnóch= zbiorników= na= wodęI= wóposażonóch= w= urządzenia= do= równomiernego= i= kontrolowanego=

dozowania=wodóI=
- walców=ogumionóch=i=stalowóch=wibracójnóch=lub=statócznóch=do=zagęszczaniaI=
- zagęszczarek= płótowóchI= ubijaków= mechanicznóch= lub= małóch= walców= wibracójnóch= do= zagęszczania= w=

miejscach=trudnodostępnóchK=

4K ToAkpmloT 

4KNK lgólne wómagania dotóczące transportu 

lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=
QK=

4KOK Transport materiałów 

= Transport=cementu=powinien=odbówać=się=zgodnie=z=BkJUULSTPNJMU=xNVzK=
= jieszankę= związaną= cementem= można= przewozić= dowolnómi= środkami= transportuI= w= sposób=
zabezpieczonó=przed=zanieczószczeniemI=rozsegregowaniem=i=wósuszeniem=lub=nadmiernóm==zawilgoceniemK=
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RK tYhlkAkfb olBÓT 

RKNK lgólne zasadó wókonania robót 

= lgólne=zasadó=wókonania=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=RK=

RKOK mrzógotowanie podłoża 

= modłoże= gruntowe= powinno= bóć= przógotowane= zgodnie= z= wómaganiami= określonómi= w= niniejszej=
pTtiloBI= pTtiloB= aKMOKMNKMN= „tókonanie= wókopów= w= gruntach= nieskalistóch≤= oraz= pTtiloB=
aKMQKMNKMN=„horóto=wraz=z=profilowaniem=i=zagęszczeniem=podłoża≤K=
= maliki=lub=szpilki=do=prawidłowego=ukształtowania=podbudowó=powinnó=bóć=wcześniej=przógotowaneK=
= maliki=lub=szpilki=powinnó=bóć=ustawione=w=osi=drogi=i=w=rzędach=równoległóch=do=osi=drogiI=lub=w=innó=
sposób=zaakceptowanó=przez=fnżónieraK=
= oozmieszczenie= palików= lub= szpilek= powinno= umożliwiać= naciągnięcie= sznurków= lub= linek= do=
wótóczenia=robót=w=odstępach=nie=większóch=niż=co=NM=mK=
= geżeli= warstwa= warstwa= z= mieszanki= związanej= cementem= ma= bóć= układana= w= prowadnicachI= to= po=
wótóczeniu=podbudowó=należó=ustawić=na=podłożu=prowadnice=w=taki=sposóbI=abó=wóznaczałó=one=ściśle=linie=
krawędzi= układanej= warstwó= = według= dokumentacji= projektowejK= tósokość= prowadnic= powinna= odpowiadać=
grubości= warstwó= mieszanki= gruntu= ze= spoiwami= hódraulicznómiI= w= stanie= niezagęszczonómK= mrowadnice=
powinnó= bóć= ustawione= stabilnieI= w= sposób= wókluczającó= ich= przesuwanie= się= pod= wpłówem= oddziałówania=
maszón=użótóch=do=wókonania=warstwóK=
=
RKPK mrojektowanie mieszanki związanej cementem ECBdjF 
 
= pkład=mieszanki=związanej=cementem=ECBdjF=projektuje=się=ze=względu=na=wótrzómałość=na=ściskanie=
próbek= Epóstem= fFI= zagęszczanóch= metodą= mroctora= wg= mkJbk= NPOUSJRM= w= formach= walcowóch= eLaZNK= ka=
warstwę=podbudowó=należó=stosować= warstwę= z= mieszanki=związanej=cementem= klasó=CRLS=wg=normó=mkJbk=
NQOOTJNK=
tótrzómałość= na= ściskanie= oc= zaprojektowanej= mieszanki= oznaczona= zgodnie= z= mkJbk= NPOUSJQN= powinna=
wónosić=co=najmniej=SIM=jmaK=
=
RKPKNK rziarnienie mieszanki 
=

hrzówa= uziarnienia= mieszanki= powinna= zawierać= się= o= obszarze= międzó= krzówómi= granicznómi=
uziarnienia=przedstawionómi=na=rósunku=NK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
oósK=NK=rziarnienie=mieszanki=CBdj=MLOOIQ=
RKPKOK wawartość spoiwa 
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=
= wawartość= spoiwa= w= mieszance= powinna= bóć= określona= na= podstawie= proceduró= projektowej= iLlub=
doświadczenia=z=mieszankami=wóprodukowanómi=przó=użóciu=proponowanóch= składnikówK=wawartość=spoiwa=
nie=powinna=bóć=jednak=mniejsza=niż=P=B=mLmK=
=
RKPKPK wawartość wodó 
  
= wawartość=wodó=w=mieszance=powinna=bóć=określona=na=podstawie=proceduró=projektowej=wg=metodó=
mroctora=iLlub=doświadczenia=z=mieszankami=wóprodukowanómi=przó=użóciu=proponowanóch=składnikówK=
=

RK4K rtrzómanie podbudowó z CBdj 

= modbudowa= po= wókonaniuI= a= przed= ułożeniem= następnej= warstwóI= powinnó= bóć= utrzómówane= w=
dobróm=stanieK=geżeli=tókonawca=będzie=wókorzóstówałI=za=zgodą=fnżónieraI=gotową=podbudowę=lub=ulepszone=
podłoże=do=ruchu=budowlanegoI=to=jest=obowiązanó=naprawić=wszelkie=uszkodzenia=podbudowóI=spowodowane=
przez=ten=ruchK=hoszt=napraw=wónikłóch=z=niewłaściwego=utrzómania=wókonanej=warstwó=obciąża=tókonawcę=
robótK==
= tókonawca= jest= zobowiązanó=do=przeprowadzenia= bieżącóch= napraw=uszkodzonej= warstwó=wskutek=
oddziałówania=czónników=atmosferócznóchI=takich=jak=opadó=deszczu=i=śniegu=oraz=mrózK=
= tókonawca= jest=zobowiązanó=wstrzómać= ruch= budowlanó=po=okresie= intensównóch= opadów=deszczuI=
jeżeli=wóstąpi=możliwość=uszkodzenia=podbudowóK=
= tarstwa=z=mieszanki=związanej=cementem=powinna=bóć=przókróta=przed=zimą=warstwą=nawierzchni=lub=
zabezpieczona=przed=niszczącóm=działaniem=czónników=atmosferócznóch=w=innó=sposób=zaakceptowanó=przez=
fnżónieraK=

RKRK drubość warstwó 

= drubość=poszczególnóch=warstw=z=mieszanki=związanej=cementem=nie=powinna=przekraczać=OM=cmK=
= geżeli=projektowana=grubość=warstwó=jest=większa=od=maksómalnejI=to=mieszankę=należó=wókonówać=w=
co=najmniej=dwóch=warstwachK=
=
RKSK wagęszczanie 
= wagęszczanie= warstwó= z= mieszanki= związanej= cementem= ECBdjF= należó= prowadzić= przó= użóciu=
walców=gładkichI=wibracójnóch=lub=ogumionóchI=w=zestawie=wskazanóm=w=pTtiloBK=
= wagęszczanie= podbudowó= o= przekroju= daszkowóm= powinno= rozpocząć= się= od= krawędzi= i= przesuwać=
pasami=podłużnómiI=częściowo=nakładającómi=się=w=stronę=osi=jezdniK=wagęszczenie=warstwó=o=jednostronnóm=
spadku= poprzecznóm= powinno= rozpocząć= się= od= niżej= położonej= krawędzi= i= przesuwać= pasami= podłużnómiI=
częściowo= nakładającómi= sięI= w= stronę= wóżej= położonej= krawędziK= mojawiające= się= w= czasie= zagęszczania=
zaniżeniaI= ubótkiI= rozwarstwienia= i= podobne= wadóI= muszą= bóć= natóchmiast= naprawiane= przez= wómianę=
mieszanki= = na= pełną= głębokośćI= wórównanie= i= ponowne= zagęszczenieK= mowierzchnia= zagęszczonej= warstwó=
powinna=mieć=prawidłowó=przekrój=poprzecznó=i=jednolitó=wóglądK=
= ppecjalną=uwagę=należó=poświęcić=zagęszczeniu=mieszanki=w=sąsiedztwie=spoin=roboczóch=podłużnóch=i=
poprzecznóch=oraz=wszelkich=urządzeń=obcóchK=
= tszelkie=miejsca= luźneI= rozsegregowaneI= spękane=podczas=zagęszczania= lub=w= innó=sposób=wadliweI=
muszą=bóć=naprawione=przez=zerwanie=warstwó=na=pełną=grubośćI=wbudowanie=nowej=mieszanki=o=odpowiednim=
składzie=i=ponowne=zagęszczenieK=oobotó=te=są=wókonówane=na=koszt=tókonawcóK=

RKTK ppoinó robocze 

= t=miarę=możliwości=należó=unikać=podłużnóch=spoin=roboczóchI=poprzez=wókonanie=warstwó=na=całej=
szerokościK=
= geśli= jest= to=niemożliweI=przó=warstwie=wókonówanej=w=prowadnicachI=przed=wókonaniem=kolejnego=
pasa= = należó=pionową= krawędź= wókonanego=pasa= zwilżyć= wodąK= mrzó=warstwie= wókonanej= bez= prowadnic= w=
ułożonej=i=zagęszczonej=mieszanceI=należó=niezwłocznie=obciąć=pionową=krawędźK=mo=zwilżeniu=jej=wodą=należó=
wbudować=kolejnó=pasK=t=podobnó=sposób=należó=wókonać=poprzeczną=spoinę=roboczą=na=połączeniu=działek=
roboczóchK=ld=obcięcia=pionowej=krawędzi=w=wókonanej=mieszance=można=odstąpić=wtedóI=gdó=czas=pomiędzó=
zakończeniem= zagęszczania= jednego= pasaI= a= rozpoczęciem= wbudowania= sąsiedniego= pasaI= nie= przekracza= SM=
minutK=
= geżeli= w= niżej= położonej= warstwie= wóstępują= spoinó= roboczeI= to= spoinó= w= warstwie= leżącej= wóżej=
powinnó=bóć=względem=nich=przesunięte=o=co=najmniej=PM=cm=dla=spoinó=podłużnej=i=N=m=dla=spoinó=poprzecznejK=
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RKUK mielęgnacja warstwó z mieszanki związanej cementem 

= mielęgnacja=powinna=bóć=przeprowadzona=jKnKW=
mrzókrócie=warstwą=piasku=lub=grubej=włókninó=technicznej=i=utrzómówanie=jej=w=stanie=wilgotnóm=w=czasie=co=
najmniej=T=dniK=
= fnne= sposobó= pielęgnacjiI= zaproponowane= przez= tókonawcę= i= inne= materiałó= przeznaczone= do=
pielęgnacji=mogą=bóć=zastosowane=po=uzóskaniu=akceptacji=fnżónieraK=
= kie=należó=dopuszczać żadnego=ruchu=pojazdów=i=maszón=po=warstwie=w=okresie=T=dni=po=wókonaniuK==
mo=tóm=czasie=ewentualnó=ruch=technologicznó=może=odbówać=się=wółącznie=za=zgodą=fnżónieraK==

SK hlkToliA gAhlŚCf olBÓT 

SKNK lgólne zasadó kontroli jakości robót 

= lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=SK=

SKOK Badania przed przóstąpieniem do robót 

= mrzed= przóstąpieniem= do= robót= tókonawca= powinien= wókonać= badania= spoiw= i= kruszów=
przeznaczonóch=do=wókonania=robót=i=przedstawić=wóniki=tóch=badań=fnżónierowi=w=celu=akceptacjiK=

jieszanka= mineralna= powinna= spełniać= wómagania= określone= w= tablicó= NK= ppoiwo= powinno=
odpowiadać=wómaganiom=normó=mkJbk=NVTJNK=

SKPK Badania w czasie robót 

SKPKNK Częstotliwość=oraz=zakres=badań=i=pomiarów=

= Częstotliwość=oraz=zakres= badań= = i=pomiarów=w=czasie=wókonówania=ulepszonego=podłoża= podano= w=
tablicó=OK=

Tablica=OK=Częstotliwość=badań=i=pomiarów=

= = Częstotliwość=badań=
=

ipK=

=

tószczególnienie=badań=

=

jinimalna=liczba=
badań=na=dziennej=
działce=roboczej=

jaksómalna=
powierzchnia=
podbudowó=
przópadająca=na=
jedno=badanie=

N= rziarnienie=mieszanki=mineralnej= = =
O= tilgotność=mieszanki= O= PMM=mO=
P= gednorodność=i=głębokość=wómieszania=OF= = =
Q= wagęszczenie=warstwó= = =
R= drubość=ulepszonego=podłożaLpodbudowó= P= OMM=mO=
S= tótrzómałość=na=ściskanie= =

S=próbek=
=
=

T= jrozoodporność= OMM=mO=

=
U=

Badanie=spoiwaW=
- cementu=

przó=projektowaniu=składu=
mieszanki=i=przó=każdej=

zmianie=
V= Badanie=wodó= dla=każdego=wątpliwego=

źródła=

SKPKOK rziarnienie=mieszanki=mineralnej=
= pprawdzenie=uziarnienia=mieszanki=mineralnej=należó=wókonać=zgodnie=z=metodą=wg=mkJbk=VPPJNK=ao=
analizó=stosuje=się=zestaw=sit=podstawowó=HNI=składającó=się=z=następującóch= sit=o=oczkach=kwadratowóch= = w=
mmW=MIMSP;=MIRM;=NIM;=OIM;=QIM;=RIS;=UIM;=NNIO;=NSIM;=OOIQ;=PNIR;=QRIMK=hrzówa=uziarnienia=powinna=się=mieścić=w=
obszarze=międzó=krzówómi=granicznómi=uziarnienia=przedstawionómi=w=pK=RKPKNK=

SKPKPK tilgotność=mieszanki=gruntu=ze=spoiwami=

= tilgotność=mieszanki=powinna=bóć= równa=wilgotności=optómalnejI= określonej=w=projekcie= składu= tej=
mieszankiI=z=tolerancją=HNMB=JOMB=jej=wartościK=

SKPK4K gednorodność=warstwó=
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= gednorodność=wómieszania=mieszanki= mineralnej=ze=spoiwem= polega= na= ocenie=wizualnej= jednolitego=
zabarwienia=mieszankiK=

SKPKRK wagęszczenie=warstwó=

= jieszanka= powinna= bóć= zagęszczana= do= osiągnięcia= wskaźnika= zagęszczenia= nie= mniejszego=
od=f=sZNIMMK=

SKPKTK drubość=warstwó=

= drubość=warstwó=należó=mierzóć=bezpośrednio=po=jej=zagęszczeniu=w=odległości=co=najmniej=MIR=m=od=
krawędziK=drubość=warstwó=nie=może=różnić=się=od=projektowanej=o=więcej=niż=±=N=cmK=

SKPKUK tótrzómałość=na=ściskanie=

= Badanie= wótrzómałości= na= ściskanie= Epóstem= fF= należó= przeprowadzić= na= próbkach= walcowóch=
przógotowanóch=metodą=mroctora==zgodnie=z=mkJbk=NPOUSJRMI=przó=wókorzóstaniu=metodó=badawczej=zgodnej=
z= mkJbk= NPOUSJQNK= mróbki= powinnó= bóć= przechowówane= przez= NQ= dni= w= temperaturze= pokojowej= z=
zabezpieczeniem=przed=wósóchaniem=Ew=komorze=o=wilgotności=VRJNMM=B=lub=w=wilgotnóm=piaskuF=i=następnie=
zanurzone=na= NQ=dni=w=wodzie=o= temperaturze=pokojowejK= kasócanie=próbek= wodą=odbówa=się=pod=ciśnieniem=
normalnóm=i=przó=całkowitóm=zanurzeniu=w=wodzieK=

= tótrzómałość=na=ściskanie=określonej=mieszanki=powinna=bóć=oznaczana=zgodnie=z=mkJbk=NPOUSJQN=
po=OU=dniach=pielęgnacjiK=aopuszcza=się=stosowanie=dodatkowo=wótrzómałości=na=ściskanie=określonej=po=innóm=
okresie=pielęgnacji=npK=T=lub=NQ=dniachK=tómagane=właściwości=po=OU=dniach==pielęgnacji=pozostają=bez=zmianK=

SKPK9K jrozoodporność=

= tskaźnik=mrozoodporności=mieszanki=związanej=cementem=określanó=jest= stosunkiem==wótrzómałości=
na=ściskanie=oc

zJo=próbki=po=OU=dniach=pielęgnacji=i=po=NQ=cóklach=zamrażania=i=odmrażania=do=wótrzómałości=na=
ściskanie=oc=próbki=po=OU=dniach=pielęgnacji=–=zgodnie=z=pK=SKPKUK=

tskaźnik=mrozoodporności=Z=oc
zJoLoc=

mróbki= do= oznaczania= wskaźnika= mrozoodporności= należó= przechowówać= przez= NQ= dni= w= temperaturze=
pokojowej= z= zabezpieczeniem= przed= wósóchaniem= Ew= komorze= o= wilgotności= VRJNMMB= lub= w= wilgotnóm=
piaskuFK=kastępnie=należó=je=zanurzóć= całkowicie=na=N=dobę= w=wodzieI=a= następnie=w=ciągu=kolejnóch= NQ=dni=
poddać=cóklom=zamrażania=i=odmrażaniaK=

SKPKNMK=Badanie=spoiwa=

= ppoiwo=powinno=odpowiadać=wómaganiom=normó=mkJbk=NVTJNK=

SKPKNNK Badanie=wodó=

= t=przópadkach=wątpliwóch=należó=przeprowadzić=badania=wodó=wg=mkJbk=NMMUWOMMQK=

SK4K tómagania dotóczące cech geometrócznóch i wótrzómałościowóch 

 
SK4KNK Częstotliwość=oraz=zakres=badań=i==pomiarów=

= =Częstotliwość=oraz=zakres=badań=i=pomiarów=dotóczącóch=cech=geometrócznóch==podaje==tablica=PK=

Tablica=PK=Częstotliwość=oraz=zakres=badań=i==pomiarów=wókonanej=warstwó=z=mieszanki=związanej=cementem=

ipK tószczególnienie=badań=i=pomiarów jinimalna=częstotliwość==
badań=i==pomiarów 

N pzerokość= co=OR=m 

O oówność=podłużna co=OR=m 

P oówność=poprzeczna co=OR=m 

Q ppadki=poprzeczneGF co=OR=m 

R ozędne=wósokościowe 
co=OR=m=

S rkształtowanie=osi=w=planieGF 
T drubość=ulepszonego=podłoża co=OR=m=na=OMMM=mO 
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GF= aodatkowe= pomiaró= spadków= poprzecznóch= i= ukształtowania= osi= w= planie= należó= wókonać= w= punktach=
głównóch=łuków=poziomóchK=

SK4KOK pzerokość=warstwó=

= pzerokość=warstwó=nie=może=różnić=się=od=szerokości=projektowanej=o=więcej=niż=R=cmK=
 
SK4KPK oówność=warstwó=
= kierówności=podłużne=warstwó=należó=mierzóć=QJmetrową łatą=lub=planografemI=zgodnie=z=normą=BkJ
SULUVPNJMQ=xOOzK==
= kierówności=poprzeczne=podbudowó=należó=mierzóć=QJmetrową łatąK==
= kierówności=nie=powinnó==przekraczać=NR=mmK=

SK4K4K ppadki=poprzeczne=warstwó=

= ppadki=poprzeczne=warstwó=powinnó=bóć=zgodne=z=dokumentacją=projektową=z=tolerancją=±=MIR=BK=

SK4KRK ozędne=wósokościowe=warstwó=

= oóżnice=pomiędzó=rzędnómi=wókonanej=warstwó=a=rzędnómi=projektowanómi=nie=powinnó=przekraczać=
H=N=cmI=JO=cmK=

SK4KSK rkształtowanie=osi=warstwó=

= Oś=warstwó=w=planie=nie=może=bóć=przesunięta=w=stosunku=do=osi=projektowanej=o=więcej=niż=±=R=cmK=

SK4KTK drubość=warstwó=

= drubość=warstwó=nie=może=różnić=się=od=grubości=projektowanej=o=więcej=niż=N=cmK=

SKRK wasadó postępowania z wadliwie wókonanómi odcinkami 

SKRKNK kiewłaściwe=cechó=geometróczne=warstwó=z=CBdj=

= geżeli=po=wókonaniu=badań=na=stwardniałej=warstwie=stwierdzi=sięI=że=odchólenia=cech=geometrócznóch=
przekraczają=wielkości=określone=w=pK=SKQI=to=warstwa=zostanie=zerwana=na=całą=grubość=i=ponownie=wókonana=
na=koszt=tókonawcóK=aopuszcza=się= innó=rodzaj=naprawó=wókonanó=na=koszt=tókonawcóI= o= ile=zostanie=on=
zaakceptowanó=przez=fnżónieraK=
= geżeli=szerokość=warstwó=jest=mniejsza=od=szerokości=projektowanej=o=więcej=niż=R=cm=i=nie=zapewnia=
podparcia=warstwom=wóżej=leżącómI= to=tókonawca=powinien=poszerzóć= warstwę=przez=zerwanie=warstwó=na=
pełną=grubość=do=połowó=szerokości=i=wbudowanie=nowej=mieszankiK=
= =

SKRKOK kiewłaściwa=grubość=warstwó=

= ka=wszóstkich=powierzchniach=wadliwóch=pod=względem=grubości=tókonawca=wókona=naprawę=przez=
zerwanie=wókonanej=warstwóI= usunięcie=zerwanego=materiału= i= ponowne= wókonanie=warstwó=o=odpowiednich=
właściwościach= i=o=wómaganej=grubościK=oobotó=te=tókonawca=wókona=na=własnó=kosztK=mo=wókonaniu=tóch=
robót=nastąpi=ponownó=pomiar=i=ocena=grubości=warstwóI=na=koszt=tókonawcóK=

SKRKPK kiewłaściwa=wótrzómałość=warstwó=

= geżeli= wótrzómałość średnia= próbek= będzie=mniejsza= od=dolnej= granicó=określonej= pK= RKPI= to=warstwa=
wadliwie= wókonana= zostanie= zerwana= i= wómieniona= na= nową= o= odpowiednich= właściwościach= na= koszt=
tókonawcóK=

TK lBjfAo olBÓT 

TKNK lgólne zasadó obmiaru robót 

= lgólne=zasadó=obmiaru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=TK=

TKOK gednostka obmiarowa 

= gednostką= obmiarową= jest = =mO= Emetr= kwadratowóF= wókonanej= o= odebranej= warstwó= z= mieszanki=
związanej=cementemK=

UK laBfÓo olBÓT 

= lgólne=zasadó=odbioru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=UK=
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= oobotó=uznaje=się=za=zgodne=z=dokumentacją=projektowąI=pTtiloB=i=wómaganiami=fnżónieraI= jeżeli=
wszóstkie=pomiaró=i=badania=z=zachowaniem=tolerancji=wg=pkt=S=dałó=wóniki=pozótówneK=

9K mlapTAtA mŁATklŚCf 

9KNK lgólne ustalenia dotóczące podstawó płatności 

 lgólne= ustalenia= dotóczące= podstawó= płatności= podano= w= pTtiloB= aJjJMMKMMKMM= „tómagania=
ogólne≤=pkt=VK=

9KOK Cena jednostki obmiarowej 

= Cena=wókonania=N=mO=wókonanej=i=odebranej=warstwó=związanej=cementem=obejmujeW=
- prace=pomiarowe=i=robotó=przógotowawczeI=
- oznakowanie=robótI=
- dostarczenie=materiałówI=wóprodukowanie=mieszanki=i=jej=transport=na=miejsce=wbudowaniaI=
- dostarczenieI= ustawienieI= rozebranie= i= odwiezienie= prowadnic= oraz= innóch= materiałów= i= urządzeń=

pomocniczóchI=
- rozłożenie=i=zagęszczenie=mieszankiI=
- pielęgnacja=wókonanej=warstwó=
- przeprowadzenie=pomiarów=i=badań=laboratorójnóchI=wómaganóch=w=specófikacji=technicznejK=
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a J MSKMNKMN=
  

rjlCkfbkfb  mltfbowCekfltb 

NK tpTĘm 

NKNK mrzedmiot pTtiloB 

= mrzedmiotem= niniejszej= pzczegółowej= ppecófikacji= Technicznej= tókonania= i= ldbioru= oobót=
Budowlanóch= EpTtiloBF=są=wómagania=dotóczące=wókonania= i=odbioru=robót= związanóch= z=humusowaniem=
i=obsianiem= w= ramach= inwestócji= pnK= „Budowa parkingu na działce PTOLP przó ulicó kowej 
w wdzieszowicach”K=

NKOK wakres stosowania pTtiloB 

 pzczegółowe= ppecófikacje= Techniczne= EpTtiloBF= stanowią= część= aokumentów= mrzetargowóch=
i=hontraktowóch=i=należó=je=stosować=przó=zlecaniu=i=realizacji=robót=opisanóch=w=pK=NKN=niniejszej=specófikacjiK=

NKPK wakres robót objętóch pTtiloB 

= rstalenia= zawarte= w= niniejszej= specófikacji= dotóczą= zasad= prowadzenia= robót= związanóch= z=
powierzchniowóm=umocnieniem=skarp=poprzez=humusowanie=i=obsianie=oraz=za=pomocą=płót=prefabrókowanóch=
ażurowóchK 
=
wakres=robót=obejmujeW=
J humusowanie=skarp=z=obsianiem=przó=grubości=warstwó=humusu=NM=cm 
J=umocnienie=powierzchni=wóspó=płótami=betonowómi=ażurowómi=zbrojonómi=SMxQMxU=cm 

NK4K lkreślenia podstawowe 

NK4KNK oów=J=otwartó=wókopI=któró=zbiera=i=odprowadza=wodęK=

NK4KOK aarnina= J= płat= lub= pasmo=wierzchniej=warstwó=glebóI= przerośniętej= i= związanej= korzeniami= roślinności=
trawiastejK=

NK4KPK aarniowanie= J= pokrócie=darniną= powierzchni=korpusu=drogowego=w= taki= sposóbI= abó=darnina=w=sposób=
trwałó= związała= się= z= podłożem= sóstemem= korzeniowómK= aarniowanie= kożuchowe= wókonuje= się= na= płaskI=
pasami=poziomómiI=układanómi=w=rzędach=równoległóch= z=przewiązaniem=szczelin=pomiędzó=poszczególnómi=
płatamiK= aarniowanie= w=kratę= EkrzóżoweF= wókonuje= się= w= postaci= pasów=darninó=układanóch= pod= kątem= QRoI=
ograniczającóch= powierzchnie= skarpó=o=bokach=npK=NIM=x= NIM=mI=które=wópełnia= się= ziemią= roślinną= i= zasiewa=
trawąK=

NK4K4K wiemia=urodzajna=EhumusF=J=ziemia=roślinna=zawierająca=co=najmniej=OB=części=organicznóchK=

NK4KRK  eumusowanie= J= zespół= czónności= przógotowującóch= powierzchnię= gruntu= do= obudowó= roślinnejI=
obejmującó=dogęszczenie=gruntuI=rowkowanieI=naniesienie=ziemi=urodzajnej=z= jej=grabieniem=EbronowaniemF=i=
dogęszczeniemK=

NK4KSK mrefabrókat=J=element=wókonanó=w=zakładzie=przemósłowómI=któró=po=zmontowaniu=na=budowie=stanowi=
umocnienie=rowu=lub=ściekuK=

NK4KTK mozostałe=określenia=podstawowe=są=zgodne=z=odpowiednimi=polskimi=normami=i=z=definicjami=podanómi=
w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKQK=

NKRK lgólne wómagania dotóczące robót 

= lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKRK=

OK jATbofAŁY 

OKNK lgólne wómagania dotóczące materiałów 

= lgólne=wómagania=dotóczące=materiałówI=ich=pozóskiwania=i=składowaniaI=podano=w==pTtiloB=aJ
jJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=OK=

OKOK oodzaje materiałów 

= jateriałami=stosowanómi=przó=umacnianiu=skarp=objętómi=niniejszą=pTtiloB=sąW=
- ziemia=urodzajnaI=
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- nasiona=traw=oraz=roślin=motólkowatóchI=
-======kruszówoI=
-======cementI=
-======płótó=ażurowe=prefabrókowaneK=

OKPK wiemia urodzajna EhumusF 

= wiemia= urodzajna= powinna=zawierać=co=najmniej=OB=części= organicznóchK= wiemia= urodzajna= powinna=
bóć=wilgotna=i=pozbawiona=kamieni=większóch=od=R=cm=oraz=wolna=od=zanieczószczeń=obcóchK=
= t= przópadkach= wątpliwóch= fnżónier= może= zlecić= wókonanie= badań= w= celu= stwierdzeniaI= że= ziemia=
urodzajna=odpowiada=następującóm=króteriomW=
aF=====optómalnó=skład=granulometrócznóW=

-=======frakcja=ilasta=Ed=Y=MIMMO=mmF== = = NO=J=NUBI=
-=======frakcja=pólasta=EMIMMO=do=MIMRmmF== = OM=J=PMBI=
-=======frakcja=piaszczósta=EMIMR=do=OIM=mmF= = QR=J=TMBI=

bF====zawartość=fosforu=EmOlRF= [=OM=mgLmOI=
cF=====zawartość=potasu=EhOlF= [=PM=mgLmOI=
dF====kwasowość=pe= = ³=RIRK=

OK4K kasiona traw 

= tóbór= gatunków= traw= należó= dostosować= do= rodzaju= glebó= i= stopnia= jej= zawilgoceniaK= waleca= się=
stosować=mieszanki=traw=o=drobnómI=gęstóm=ukorzenieniuI=spełniające=wómagania=mkJoJSRMOPWNVVV=i=mkJBJ
NOMTQWNVVUK=

OKRK Cement 

= Cement= stosowanó= do= podsópki= powinien= bóć= cementem= portlandzkim= klasó= POIRI= odpowiadającó=
wómaganiom=mkJbk=NVTJNWOMMOK=
= Transport=i=przechowówanie=cementu=powinnó=bóć=zgodne=z=BkJUULSTPNJMUK=

OKSK hruszówo 

= hruszówo= na= podsópkę= i= do= wópełniania= spoin= powinno= odpowiadać= wómaganiom= normó= mkJbk=
NOSOMWOMMQK=
= ka =podsópkę= stosuje =się= mieszankę= kruszówa =naturalnego =o =frakcji =od =M =do =U =mmI =a =do =zaprawó =
cementowoJpiaskowej=o=frakcji=od=M=do=Q=mmK=
= wawartość=półów=w=kruszówie=na=podsópkę=cementowoJpiaskową=i=do=zaprawó=cementowoJpiaskowej=
nie=może=przekraczać=PBI=a=na=podsópkę=piaskową=J=UBK=
= hruszówo= należó= przechowówać= w= warunkach= zabezpieczającóch= je= przed= zanieczószczeniem= oraz=
zmieszaniem=z=kruszówami=innóch=klasI=gatunkówI=frakcji=Egrupó=frakcjiFK=
= mozostałe=wómagania=i=badania=wg=mkJbk=NOSOMWOMMQK=

OKTK toda 

= toda= stosowana= do= podsópki= i= zaprawó= cementowoJpiaskowejI= powinna= odpowiadać= wómaganiom=
mkJbk=NMMUWOMMQK=mowinna=to=bóć=woda=„odmianó=N≤K=
= Badania=wodó=należó=wókonówaćW=
-======w=przópadku=nowego=źródła=poboru=wodóI=
-======w=przópadku=podejrzeń=dotóczącóch=zmianó=parametrów=wodóI=npK=zmętnieniaI=zapachuI=barwóK=

OKUK blementó prefabrókowane 

kależó=zastosować= płótó=betonoweI= zbrojone= spełniające=wómagania=mkJbk=NPPVWOMMR=oraz=mkJbk=
NPPVWOMMRLACWOMMT=o=następującóch=właściwościach=użótkowóchW=

J=wótrzómałość=na=zginanie=–=klasa=PI==
J=nasiąkliwość=–=klasa=OI=
J=odporność=na=zamrażanieLodmrażanie=z=udziałem=soli=odladzającóch=–=klasa=PI=
J=odporność=na=ścieranie=–=klasa=QI=
J=dopuszczalne=odchółki=–=klasa=PIK=

=

PKNK lgólne wómagania dotóczące sprzętu 

= lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=PK=
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PKOK pprzęt do wókonania robót 

 tókonawca=przóstępującó=do=wókonania=umocnienia=technicznoJbiologicznego=powinien=wókazać=się=
możliwością=korzóstania=z=następującego=sprzętuW=
-======równiarekI=
-======ewK=walców=gładkichI=żebrowanóch=lub=róflowanóchI=
-======ubijaków=o=ręcznóm=prowadzeniuI=
-======wibratorów=samobieżnóchI=
-======płót=ubijającóchI=
-======cósternó=z=wodą=pod=ciśnieniem=Edo=zraszaniaF=oraz=wężó=do=podlewania=Emiejsc=niedostępnóchFK=

4K ToAkpmloT 

4KNK lgólne wómagania dotóczące transportu 

= lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=
QK=

4KOK Transport materiałów 

4KOKNK Transport=nasion=traw=i=ziemi=urodzajnej=

= kasiona= traw= można= przewozić= dowolnómi= środkami= transportu= w= warunkach= zabezpieczającóch= je=
przed=zawilgoceniemK=

= wiemię=urodzajną=EhumusF=można=przewozić=dowolnómi=środkami=transportuK=

4KOKOK Transport=kruszówa=

= hruszówo=można=przewozić=dowolnómi=środkami=transportu=w=warunkach=zabezpieczającóch=je=przed=
zanieczószczeniemI=zmieszaniem=z=innómi=kruszówami=i=nadmiernóm=zawilgoceniemK=

4KOKPK Transport=cementu=

= Cement=należó=przewozić=zgodnie=z=wómaganiami=BkJUULSTPNJMU=xNOzK=

4KOK4K Transport=elementów=prefabrókowanóch=

= blementó= prefabrókowane= można= przewozić= dowolnómi= środkami= transportu= w= warunkach=
zabezpieczającóch=je=przed=uszkodzeniamiK=
= ao=transportu=można=przekazać=elementóI=w=któróch=beton=osiągnął=wótrzómałość=co=najmniej=MITR=odK=

RK tYhlkAkfb olBÓT 

RKNK lgólne zasadó wókonania robót 

= lgólne=zasadó=wókonania=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=RK=

RKOK eumusowanie 

 eumusowanie=powinno=bóć=wókonówane=od=górnej=krawędzi=skarpó=do=jej=dolnej=krawędziK=tarstwa=
ziemi=urodzajnej=powinna=sięgać=poza=górną=krawędź=skarpó=i=poza=podnóże=skarpó=nasópu=od=NR=do=OR=cmK=
= drubość=pokrócia=ziemią=urodzajną=powinna=wónosić=od=OM=po=moletowaniu=i=zagęszczeniuK=
= t= celu= lepszego= powiązania= warstwó= ziemi= urodzajnej= z= gruntemI= na= powierzchni= skarpó= należó=
wókonówać=rowki=poziome=lub=pod=kątem=PMo=do=QRo=o=głębokości=od=P=do=R=cmI=w=odstępach=co=MIR do NIM=mK=
Ułożoną= warstwę= ziemi= urodzajnej= należó= zagrabić= EpobronowaćF= i= lekko= zagęścić= przez= ubicie= ręczne= lub=
mechaniczneK=

RKPK rmocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motólkowatómi 

= mroces=umocnienia=powierzchni=skarp=i=rowów=poprzez=obsianie=nasionami=traw=i=roślin=motólkowatóch=
polega=naW=
aF wótworzeniu=na=skarpie=warstwó=ziemi=urodzajnej=przezW=

- humusowanie=Epatrz=pkt=RKOFI==
bF obsianiu=warstwó=ziemi=urodzajnej=kompozócjami=nasion=trawI=roślin=motólkowatóch=i=bólin=w=ilości=od=NU=

gLmO= do= PM= gLmOI= dobranóch= odpowiednio= do= warunków= siedliskowóch= Erodzaju= podłożaI= wóstawó= oraz=
pochólenia=skarpFI=

= t=okresach=posusznóch=należó=sóstematócznie=zraszać=wodą=obsiane=powierzchnieK=
=
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RK4K rkładanie elementów prefabrókowanóch 

= modłożeI=na=któróm=układane=będą=elementó=prefabrókowaneI=powinno=bóć=zagęszczone=do=wskaźnika=
fs=≥=MIVUK=ka=przógotowanóm=podłożu=należó=ułożyć=podsópkę=cementowoJpiaskową=o=stosunku=NWP=grubości=P=
cm= i= zagęścić= do= wskaźnika= fs= ≥= MIVUK= blementó= prefabrókowane= należó= układać= z= zachowaniem= spadku=
podłużnego=i=rzędnóch=zgodnie=z=dokumentacją=projektową=lub=pTtiloBK=
SK hlkToliA gAhlŚCf olBÓT 

SKNK lgólne zasadó kontroli jakości robót 

= lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=SK=

SKOK hontrola jakości humusowania i obsiania 

= hontrola=polega=na=ocenie=wizualnej=jakości=wókonanóch=robót=i=ich=zgodności=z=pTtiloBI=oraz=na=
sprawdzeniu=dató=ważności=świadectwa=wartości=siewnej=wósianej=mieszanki=nasion=trawK=
= mo= wzejściu= roślinI= łączna= powierzchnia= nie= porośniętóch= miejsc= nie= powinna= bóć= większa= niż= OB=
powierzchni= obsianej= skarpóI= a= maksómalnó= wómiar= pojedónczóch= nie= zatrawionóch= miejsc= nie= powinien=
przekraczać=MIO=mOK=ka=zarośniętej=powierzchni=nie=mogą=wóstępować=wóżłobienia=erozójne=ani=lokalne=zsuwóK=

SKPK hontrola jakości umocnień elementami prefabrókowanómi 

= hontrola=polega=na=sprawdzeniuW=
-======wskaźnika=zagęszczenia=gruntuI=
-======szerokości=umocnionej=skarpó=J=dopuszczalna=odchółka=±=O=cmI=
-======odchólenia=linii=umocnienia=w=planie=od=linii=projektowanej=J=na=OM=m=dopuszczalne=±=N=cmI=
-======równości=powierzchni=skarpó=J=na=OM=m=dopuszczalnó=prześwit=mierzonó=łatą=O=m=J=N=cmI=
-======dokładności=wópełnienia=szczelin=międzó=prefabrókatami=J=pełna=głębokośćK=

TK lBjfAo olBÓT 

TKNK lgólne zasadó obmiaru robót 

= lgólne=zasadó=obmiaru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=TK=

TKOK gednostka obmiarowa 

= gednostką=obmiarową=jestW=
-======mO=Emetr=kwadratowóF=powierzchni=skarp=umocnionóch=przez=humusowanie=i=obsianieI=
-======mO=Emetr=kwadratowóF=umocnienia=powierzchni=płótami=prefabrókowanómi=ażurowómiK=

UK laBfÓo olBÓT 

= lgólne=zasadó=odbioru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=UK=
= oobotó= uznaje= się= za= wókonane= zgodnie= z= dokumentacją= projektowąI= pTtiloB= i= wómaganiami=
fnżónieraI=jeżeli=wszóstkie=pomiaró=i=badania=z=zachowaniem=tolerancji=wg=pktu=S=dałó=wóniki=pozótówneK=

9K mlapTAtA mŁATklŚCf 

9KNK lgólne ustalenia dotóczące podstawó płatności 

= lgólne= ustalenia= dotóczące= podstawó= płatności= podano= w= pTtiloB= aJjJMMKMMKMM= „tómagania=
ogólne≤=pkt=VK=

9KOK Cena jednostki obmiarowej 

Cena=wókonania=NmO=umocnienia=skarp=przez=humusowanie=i=obsianie=obejmujeW=
- robotó=pomiarowe=i=przógotowawczeI=
- zakupI=załadunek=i=dowóz=ziemi=urodzajnejI=
- dostarczenie=materiałówI=
- spulchnienie=gruntu=skarpI=
- pokrócie=skarp=humusemI=
- obsianie=skarp=z=uwałowaniem=obsianej=powierzchniI=
- uporządkowanie=terenuI=
- przeprowadzenie=badań=i=pomiarów=wómaganóch=w=specófikacji=technicznejI=
- pielęgnacja=poprzez=polewanie=wodąK=
=
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=
Cena=N=m=umocnienia=powierzchni=wóspó=z=elementów=prefabrókowanóch=obejmujeW=

-======robotó=pomiarowe=i=przógotowawczeI=
-======ewK=wókonanie=korótaI=
-======dostarczenie=i=wbudowanie=materiałówI=
- ułożenie=prefabrókatówI=
-======uporządkowanie=terenuI=
-======przeprowadzenie=badań=i=pomiarów=wómaganóch=w=specófikacji=technicznejK=
=

NMK mowbmfpY wtfĄwAkb 

NMKNK kormó 

==NK===mkJBJNNNMQWNVSM= jateriałó=kamienneK=Brukowiec=
==OK===mkJBJNNNNNWNVVS= hruszówa=mineralneK=hruszówo=naturalne=do=nawierzchni=drogowóchK=Żwir=

i=mieszanka=
==PK===mkJBJNNNNPWNVVS= hruszówa= mineralneK= hruszówa= naturalne= do= nawierzchni= drogowóchK=

miasek=
==QK===mkJBJNOMTQWNVVU= rrządzenia= wodnoJmelioracójneK= rmacnianie= i= zadarnianie= powierzchni=

biowłókninąK=tómagania=i=badania=przó=odbiorze=
==RK===mkJBJNOMVVWNVVT= wagospodarowanie=pomelioracójneK=tómagania=i=metodó=badań=
==SK===mkJBJNQRMNWNVVM= waprawó=budowlane=zwókłe=
==TK===mkJBJNVTMNWNVVT= CementK= Cement= powszechnego= użótkuK= pkładI= wómagania= = i= ocena=

zgodności=
==UK===mkJmJURMNOWNVVO= tórobó=powroźniczeK=pznurek=polipropólenowó=do=maszón=rolniczóch=
==VK===mkJoJSRMOPWNVVV= jateriał=siewnóK=kasiona=roślin=rolniczóch=
NMK===mkJpJMOOMRWNVVU= arogi=samochodoweK=oobotó=ziemneK=tómagania=i=badania=
NNK===mkJpJVSMPRWNVVT= arogi=samochodoweK=mopiołó=lotne=
NOK===BkJUULSTPNJMU= CementK=Transport=i=przechowówanie=
NPK===BkJUMLSTTRJMPLMQ= mrefabrókató= budowlane= z= betonuK= blementó= nawierzchni= drógI= ulicI=

parkingów=i=torowisk=tramwajowóchK=hrawężniki=i=obrzeża=chodnikowe=

NMKOK fnne materiałó 

NQK NQK===hatalog=powtarzalnóch=elementów=drogowóch=EhmbaFI=TransprojektJtarszawaI=NVTVK=
NRK NRK==tarunki=techniczneK=arogowe=kationowe=emulsje=asfaltowe=bmAJVVK=fnformacjeI=instrukcje=J=zeszót=SMI=

fBaijI=tarszawaI=NVVVK=
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aJMTKMNKMN 
 

lwkAhltAkfb mlwfljb 
  
NK tpTĘm 

 
NKNK mrzedmiot pTtiloB 
= mrzedmiotem=niniejszej=pzczegółowej=ppecófikacji=Technicznej=EpTtiloBF=są=wómagania=dotóczące=
wókonania= i= odbioru= oznakowania= pionowego= w=ramach= inwestócji= pnK= „Budowa parkingu na działce PTOLP 
przó ulicó kowej w wdzieszowicach”K=
 
NKOK wakres stosowania pTtiloB 
= pzczegółowe=ppecófikacje=Techniczne=EpTtiloBF=stanowią=część=aokumentów=mrzetargowóch=
i=hontraktowóch=i=należó=je=stosować=przó=zlecaniu=i=realizacji=robót=opisanóch=w=pK=NKN=niniejszej=specófikacjiK=
 
NKPK wakres robót objętóch pTtiloB 
= rstalenia= zawarte= w= niniejszej= specófikacji= dotóczą= zasad= prowadzenia= robót= związanóch= z=
wókonówaniem=i=odbiorem=oznakowania=poziomego=stosowanego=na=drogach=o=nawierzchni=twardejK=
=
wakres=robót=obejmujeW=
J=oznakowanie=poziome=jezdni=materiałami=grubowarstwowómi=Elinie=na=skrzóżowaniach=i=przejściachF 
=
NK4K lkreślenia podstawowe 
NK4KNK lznakowanie=poziome=J=znaki=drogowe=poziomeI=umieszczone=na=nawierzchni=w=postaci=linii=ciągłóch=lub=
przerówanóchI=pojedónczóch=lub=podwójnóchI=strzałekI=napisówI=sómboli=oraz=innóch=linii=związanóch=z=
oznaczeniem=określonóch=miejsc=na=tej=nawierzchniK=t=zależności=od=rodzaju=i=sposobu=zastosowania=znaki=
poziome=mogą=mieć=znaczenie=prowadząceI=segregująceI=informująceI=ostrzegawczeI=zakazujące=lub=nakazująceK=

NK4KOK wnaki=podłużne=J=linie=równoległe=do=osi=jezdni=lub=odchólone=od=niej=pod=niewielkim=kątemI=wóstępujące=
jako=linieW=–=pojedónczeW=przerówane=lub=ciągłeI=segregacójne=lub=krawędzioweI=–=podwójneW=ciągłe=z=
przerówanómiI=ciągłe=lub=przerówaneK=

NK4KPK ptrzałki=J=znaki=poziome=na=nawierzchniI=wóstępujące=jako=strzałki=kierunkowe=służące=do=wskazania=
dozwolonego=kierunku=zjazdu=z=pasa=oraz=strzałki=naprowadzająceI=które=uprzedzają=o=konieczności=opuszczenia=
pasaI=na=któróm=się=znajdująK=

NK4K4K wnaki=poprzeczne=J=znaki=służące=do=oznaczenia=miejsc=przeznaczonóch=do=ruchu=pieszóch=i=rowerzóstów=
w=poprzek=drogiI=miejsc=wómagającóch=zatrzómania=pojazdów=oraz=miejsc=lokalizacji=progów=zwalniającóchK=

NK4KRK wnaki=uzupełniające=J=znaki=o=różnóch=kształtachI=wómiarach=i=przeznaczeniuI=wóstępujące=w=postaci=
sómboliI=napisówI=linii=przóstankowóchI=stanowisk=i=pasów=postojowóchI=powierzchni=wółączonóch=z=ruchu=oraz=
sómboli=znaków=pionowóch=w=oznakowaniu=poziomómK=

NK4KSK jateriałó=do=poziomego=znakowania=dróg=J=materiałó=zawierające=rozpuszczalnikiI=wolne=od=
rozpuszczalników=lub=punktowe=elementó=odblaskoweI=które=mogą=zostać=naniesione=albo=wbudowane=przez=
malowanieI=natróskiwanieI=odlewanieI=wótłaczanieI=rolowanieI=klejenie=itpK=na=nawierzchnie=drogoweI=stosowane=
w=temperaturze=otoczenia=lub=w=temperaturze=podwóższonejK=jateriałó=te=powinnó=posiadać=właściwości=
odblaskoweK=

NK4KTK munktowe= elementó=odblaskowe= J= urządzenia= prowadzenia=poziomegoI= o= różnóm= kształcieI= wielkości= i=
wósokość=oraz=rodzaju=i=liczbie=zastosowanóch=odbłyśnikówI=które=odbijają=padające=z=boku=oświetlenie=w=celu=
ostrzeganiaI=prowadzenia=i=informowania=użótkowników=drogiK=munktowó=element=odblaskowó=może=składać=się=
z=jednej=lub=kilku=integralnie=związanóch=ze=sobą=częściI=może=bóć=przóklejonóI=zakotwiczonó==lub=wbudowanó=
w=nawierzchnię=drogiK=Część=odblaskowa=może=bóć=jedno=lub=dwukierunkowaI=może=się=zginać=lub=nieK=blement=
ten=może=bóć=tópu=stałego=EmF=lub=tómczasowego=ETFK=

NK4KUK jateriałó=do=znakowania=grubowarstwowego=J=materiałó=nakładane=warstwą=grubości=od=MIV=mm=do=PIR=
mmK=kależą=do=nich=masó=termoplastóczne=i=masó=chemoutwardzalne=stosowane=na=zimnoK=ala=linii=
strukturalnóch=i=profilowanóch=grubość=linii=może=wónosić=R=mmK=
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NK4K9K jateriałó=prefabrókowane=J=materiałóI=które=łączó=się=z=powierzchnią=drogi=przez=klejenieI=wtapianieI=
wbudowanie=lub=w=innó=sposóbK=walicza=się=do=nich=masó=termoplastóczne=w=arkuszach=do=wtapiania=oraz=taśmó=
do=oznakowań=tómczasowóch=EżółteF=i=trwałóch=EbiałeFK=

NK4KNMK hruszówo=przeciwpoślizgowe=–=twarde=ziarna=pochodzenia=naturalnego=lub=sztucznego=stosowane=do=
zapewnienia=własności=przeciwpoślizgowóch=poziomóm=oznakowaniom=drógI=stosowane=samo=lub=w=
mieszaninie=z=kulkami=szklanómiK=

NK4KNNK lznakowanie=nowe=–=oznakowanieI=w=któróm=zakończół=się=czas=schnięcia=i=nie=upłónęło=PM=dni=od=
wókonania=oznakowaniaK=momiaró=właściwości=oznakowania=należó=wókonówać=od=NQ=do=PM=dnia=po=wókonaniu=
oznakowaniaK=

NK4KNOK Tómczasowe=oznakowanie=drogowe=J=oznakowanie=z=materiału=o=barwie=żółtejI=którego=czas=
użótkowania=wónosi=do=P=miesięcó=lub=do=czasu=zakończenia=robótK=

NK4KNPK mowóższe=i=pozostałe=określenia=są=zgodne=z=odpowiednimi=polskimi=normami=i=z=definicjami=podanómi=
w=pTtfloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKQK==
=
NKRK lgólne wómagania dotóczące robót 
= lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=pTtfloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKRK==

OK jATbofAŁY 
OKNK lgólne wómagania dotóczące materiałów 
= lgólne=wómagania=dotóczące=materiałówI=ich=pozóskiwania=i=składowania=podano=w=pTtfloB=aJjJ
MMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=OK=
=
OKOK aokument dopuszczającó do stosowania materiałów 
= jateriałó=stosowane=przez=tókonawcę=do=poziomego=oznakowania=dróg=powinnó=spełniać=warunki=
postawione=w=rozporządzeniu=jinistra=fnfrastrukturó=xTzK==

mroducenci=powinni=oznakować=wórobó=znakiem=budowlanóm=BI=zgodnie=z=rozporządzeniem=jinistra=
fnfrastrukturó=xUzI=co=oznacza=wóstawienie=deklaracji=zgodności=z=aprobatą=techniczną=EnpK=dla=mas=
termoplastócznóchF=lub==znakiem=CbI=zgodnie=z=rozporządzeniem=jinistra=fnfrastrukturó=xNOzK=

Aprobató=techniczne=wóstawione=przed=czasem=wejścia=w=żócie=rozporządzenia=xNRz==nie=mogą=bóć=
zmieniane=lecz=zachowują=ważność=przez=okresI=na=jaki=zostałó=wódaneK=t=tóm=przópadku=do=oznakowania=wórobu=
znakiem=budowlanóm=B=wóstarcza=deklaracja=zgodności=z=aprobatą=technicznąK=
= =
OKPK Badanie materiałówI któróch jakość budzi wątpliwość 
= tókonawca=powinien=przeprowadzić=dodatkowe=badania=tóch=materiałówI=które=budzą=wątpliwości=
jego=lub=fnżónieraI=co=do=jakościI=w=celu=stwierdzenia=czó=odpowiadają=one=wómaganiom=określonóm=w=
aprobacie=technicznejK=Badania=te=tókonawca=zleci=fBaij=lub=akredótowanemu=laboratorium=drogowemuK=
Badania=powinnó=bóć=wókonane=zgodnie=z=mkJbk=NUTNWOMMP=xSz=lub=tarunkami=Technicznómi=mlaJVT=xVz=lub=
mlaJOMMS=po=ich=wódaniu=xNMzK=
=
OK4K lznakowanie opakowań 
= tókonawca=powinien=żądać=od=producentaI=abó=oznakowanie=opakowań=materiałów=do=poziomego=
znakowania=dróg=bóło=wókonane=zgodnie=z=mkJlJTVORO=xOzI=a=ponadto=abó=na=każdóm=opakowaniu=bół=
umieszczonó=trwałó=napis=zawierającóW=
- nazwę=i=adres=producentaI=
- datę=produkcji=i=termin=przódatności=do=użóciaI=
- masę=nettoI=
- numer=partii=i=datę=produkcjiI=
- informacjęI=że=wórób=posiada=aprobatę=techniczną=fBaij=i=jej=numerI=
- nazwę=jednostki=certófikującej=i=numer=certófikatuI=jeśli=dotóczó=xUzI==
- znak=budowlanó=„B≤=wg=rozporządzenia=jinistra=fnfrastrukturó=xUz=iLlub=znak=„Cb≤=wg=rozporządzenia=

jinistra=fnfrastrukturó=xNOzI=
- informację=o=szkodliwości=i=klasie=zagrożenia=pożarowegoI=
- ewentualne=wskazówki=dla=użótkownikówK=

t=przópadku=farb=rozpuszczalnikowóch=i=wórobów=chemoutwardzalnóch=oznakowanie=opakowania=
powinno=bóć=zgodne=z=rozporządzeniem=jinistra=wdrowia=xNPzK=
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=
OKRK mrzepisó określające wómagania dla materiałów 
= modstawowe=wómagania=dotóczące=materiałów=podano=w=punkcie=OKSI=a=szczegółowe=wómagania=
określone=są=w=tarunkach=technicznóch=mlaJVT=xVz=lub=mlaJOMMS=po=ich=wódaniu=xNMzK=
=
OKSK tómagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg 
OKSKNK jateriałó do oznakowań grubowarstwowóch=

= jateriałami=do=wókonówania=oznakowania=grubowarstwowego=powinnó=bóć=materiałó=umożliwiające=
nakładanie=ich=warstwą=grubości=od=MIV=mm=do=R=mm=takieI=jak=masy chemoutwardzalneK=ao=oznakowania=
poziomego=w=ramach=przedmiotowego=kontraktu=należó=stosować=masó=chemoutwardzalneK=
= jasó=chemoutwardzalne=powinnó=bóć=substancjami=jednoJI=dwuJ=lub=trójskładnikowómiI=mieszanómi=
ze=sobą=w=proporcjach=ustalonóch=przez=producenta=i=nakładanómi=na=nawierzchnię=z=użóciem=odpowiedniego=
sprzętuK=jasó=te=powinnó=tworzóć=powłokęI=której=spójność=zapewnia=jedónie=reakcja=chemicznaK
= Właściwości=fizóczne=materiałów=do=oznakowania=grubowarstwowego=i=wókonanóch=z=nich=elementów=
prefabrókowanóch=określają=aprobató=techniczneK=

OKSKOK jateriał uszorstniającó oznakowanie 

= jateriał=uszorstniającó=oznakowanie=powinien=składać=się=z=naturalnego=lub=sztucznego=twardego=
kruszówa=EnpK=króstobalituFI=stosowanego=w=celu=zapewnienia=oznakowaniu=odpowiedniej=szorstkości=
Ewłaściwości=antópoślizgowóchFK=jateriał=uszorstniającó=nie=może=zawierać=więcej=niż=NB=cząstek=mniejszóch=
niż=VM=mmK=motrzeba=stosowania=materiału=uszorstniającego=powinna=bóć=określona=w=pTtfloBK=honieczność=
jego=użócia=zachodzi=w=przópadku=potrzebó=uzóskania=wskaźnika=szorstkości=oznakowania==poT=³=RMK=
= jateriał=uszorstniającó=Ekruszówo=przeciwpoślizgoweF=oraz=mieszanina=kulek=szklanóch=z=materiałem=
uszorstniającóm=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=określonóm=w=aprobacie=technicznejK=
=

OKSKPK tómagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracó i środowiska=

= jateriałó=stosowane=do=znakowania=nawierzchni=nie=powinnó=zawierać=substancji=zagrażającóch=
zdrowiu=ludzi=i=powodującóch=skażenie=środowiskaK=
=
OKTK mrzechowówanie i składowanie materiałów 
= jateriałó=do=oznakowania=grubowarstwowego=nawierzchni=powinnó=zachować=stałość=swoich=
właściwości=chemicznóch=i=fizókochemicznóch=przez=okres=co=najmniej=S=miesięcó=składowania=w=warunkach=
określonóch=przez=producentaK=
= jateriałó=do=poziomego=oznakowania=dróg=należó=przechowówać=w=magazónach=odpowiadającóch=
zaleceniom=producentaI=zwłaszcza=zabezpieczającóch=je=od=napromieniowania=słonecznegoI=opadów=i=w=
temperaturze=poniżej=QM=oCK=
 
PK pmowĘT 
PKNK lgólne wómagania dotóczące sprzętu 
= lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=podano=w=pTtfloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=PK=
 
PKOK pprzęt do wókonania oznakowania poziomego 
= tókonawca=przóstępującó=do=wókonania=oznakowania=poziomegoI=w=zależności=od=zakresu=robótI=
powinien=wókazać=się=możliwością=korzóstania=z=następującego=sprzętuI=zaakceptowanego=przez=fnżónieraW=
- szczotek=mechanicznóch=Ezaleca=się=stosowanie=szczotek=wóposażonóch=w=urządzenia=odpólająceF=oraz=

szczotek=ręcznóchI=
- sprężarekI=
- układarek=mas=termoplastócznóchI=
- sprzętu=do=badańI=określonego=w=pTtfloBK=

tókonawca=powinien=zapewnić=odpowiednią=jakośćI=ilość=i=wódajność=malowarek=lub=układarek=
proporcjonalną=do=wielkości=i=czasu=wókonania=całego=zakresu=robótK=
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4K ToAkpmloT 
4KNK lgólne wómagania dotóczące transportu 
= lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=podano=w=pTtfloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=
QK=
=
4KOK mrzewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 
= jateriałó=do=poziomego=znakowania=dróg=należó=przewozić=w=opakowaniach=zapewniającóch=
szczelnośćI=bezpiecznó=transport=i=zachowanie=wómaganóch=właściwości=materiałówK=mojemniki=powinnó=bóć=
oznakowane=zgodnie=z=normą=mkJlJTVORO=xOzK=t=przópadku==materiałów=niebezpiecznóch=opakowania=
powinnó=bóć=oznakowane=zgodnie=z=rozporządzeniem=jinistra=wdrowia=xNPzK=
= jateriałó=do=znakowania=poziomego=należó=przewozić=krótómi=środkami=transportowómiI=chroniąc=
opakowania=przed=uszkodzeniem=mechanicznómI=zgodnie=z=mkJCJUNQMM=xNz=oraz=zgodnie=z=prawem=
przewozowómK=
 
RK tYhlkAkfb olBÓT 
RKNK lgólne zasadó wókonania robót 
= lgólne=zasadó=wókonania=robót=podano=w=pTtfloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=RK=
kowe=i=odnowione=nawierzchnie=dróg=przed=otwarciem=do=ruchu=muszą=bóć=oznakowane=zgodnie=z=
dokumentacją=projektowąK=
=
RKOK tarunki atmosferóczne 
= t=czasie=wókonówania=oznakowania=temperatura=nawierzchni=i=powietrza=powinna=wónosić=co=
najmniej=RoCI=a=wilgotność=względna=powietrza=powinna=bóć=zgodna=z=zaleceniami=producenta=lub=wónosić=co=
najwóżej=URBK=
=
RKPK gednorodność nawierzchni znakowanej 
= wnakowana=nawierzchnia=powinna=bóć=czóstaI=równa=i=wókonana=zgodnie=z=pTtfloB=aKMRKMPKNPK==
=
RK4K mrzógotowanie podłoża do wókonania znakowania 
= mrzed=wókonaniem=znakowania=poziomego=należó=oczóścić=powierzchnię=nawierzchni=malowanej=z=
półuI=kurzuI=piaskuI=smarówI=olejów=i=innóch=zanieczószczeńI=przó=użóciu=sprzętu=wómienionego=w=pTtfloB=i=
zaakceptowanego=przez=fnżónieraK=
= mowierzchnia=nawierzchni=przógotowana=do=wókonania=oznakowania=poziomego=musi=bóć=czósta=i=
suchaK=
=
RKRK mrzedznakowanie 
= t=celu=dokładnego=wókonania=poziomego=oznakowania=drogiI=można=wókonać=przedznakowanieI=
stosując=się=do=ustaleń=zawartóch=w=dokumentacji=projektowejI=w=załączniku=nr=O=do=rozporządzenia=jinistra=
fnfrastrukturó=xTzI=pTtfloB=i=wskazaniach=fnżónieraK=
= ao=wókonania=przedznakowania=można=stosować=nietrwałą=farbęI=npK=farbę=silnie=rozcieńczoną=
rozpuszczalnikiemK=waleca=się=wókonówanie=przedznakowania=w=postaci=cienkich=linii=lub=kropekK=moczątek=i=
koniec=znakowania=należó=zaznaczóć=małą=kreską=poprzecznąK=
= t=przópadku=odnawiania=oznakowania=drogiI=gdó=stare=oznakowanie=jest=wóstarczająco=czótelne=i=
zgodne=z=dokumentacją=projektowąI=można=przedznakowania=nie=wókonówaćK=
=
RKSK tókonanie oznakowania drogi 
RKSKNK =aostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów=
= jateriałó=do=znakowania=drogiI=spełniające=wómagania=podane=w=punkcie=OI=powinnó=bóć=dostarczone=
w=oróginalnóch=opakowaniach=handlowóch=i=stosowane=zgodnie=z=zaleceniami=pTtfloBI=producenta=oraz=
wómaganiami=znajdującómi=się=w=aprobacie=technicznejK=

RKSKOK tókonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowómi=

= tókonanie=oznakowania=powinno=bóć=zgodne=z=zaleceniami=producenta=materiałówI=a=w=przópadku=ich=
braku=lub=niepełnóch=danóch=J=zgodne=z=poniższómi=wskazaniamiK=
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= jateriał=znakującó=należó=nakładać=równomierną=warstwą=o=grubości=Elub=w=ilościF=ustalonej=w=
pTtfloBI=zachowując=wómiaró=i=ostrość=krawędziK=drubość=nanoszonej=warstwó=zaleca=się=kontrolować=przó=
pomocó=grzebienia=pomiarowego=na=płótce=metalowejI=podkładanej=na=drodze=malowarkiK=flość=materiału=zużóta=
w=czasie=pracI=określona=przez=średnie=zużócie=na=metr=kwadratowóI=nie=może=się=różnić=od=ilości=ustalonejI=
więcej=niż=o=OMBK=
= t=przópadku=mas=chemoutwardzalnóch=wszóstkie=większe=prace=Elinie=krawędzioweI=segregacójne=na=
długich=odcinkach=drógF=powinnó=bóć=wókonówane=przó=użóciu=urządzeń=samojezdnóch=z=automatócznóm=
podziałem=linii=i=posópówaniem=kulkami=szklanómi=z=ewK=materiałem=uszorstniającómK=t=przópadku=mniejszóch=
pracI=wielkośćI=wódajność=i=jakość=sprzętu=należó=dostosować=do=ich=zakresu=i=rozmiaruK=aecózję=dotóczącą=
rodzaju=sprzętu=i=sposobu=wókonania=znakowania=podejmuje=fnżónier=na=wniosek=tókonawcóK=
= lznakowanie=poziome=krawędziowe=winno=zostać=wókonane=jako=strukturalneI=natomiast=linie=
segregacójneI=na=skrzóżowaniach=i=przejściach=oraz=strzałki=i=inne=sómbole=J=pełneK=

SK hlkToliA gAhlŚCf olBÓT 
SKNK lgólne zasadó kontroli jakości robót 
= lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=podano=w=pTtfloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=SK=
=
SKOK Badanie przógotowania podłoża i przedznakowania 
= mowierzchnia=jezdni=przed=wókonaniem=znakowania=poziomego=musi=bóć=całkowicie=czósta=i=suchaK=
= mrzedznakowanie=powinno=bóć=wókonane=zgodnie=z=wómaganiami=punktu=RKRK=
=
SKPK Badania wókonania oznakowania poziomego 
SKPKNK tómagania wobec oznakowania poziomego=
SKPKNKNK wasadó 

tómagania=sprecózowano=przede=wszóstkim=w=celu=określenia=właściwości=oznakowania=dróg=w=czasie=
ich=użótkowaniaK=tómagania=określa=się=kilkoma=parametrami=reprezentującómi=różne=aspektó=właściwości=
oznakowania=dróg=według=mkJbk=NQPSWOMMM=xQz=i=mkJbk=NQPSWOMMMLANWOMMR=xQazK==

Badania=wstępneI=dla=któróch=określono=pierwsze=wómaganieI=są=wókonówane=w=celu=kontroli=przed=
odbioremK=mowinnó=bóć=wókonane=w=terminie=od=NQ=do=PM=dnia=po=wókonaniuK=holejne=badania=kontrolne=należó=
wókonówać=po=okresieI=od=P=do=S=miesięcó=po=wókonaniu=i=przed=upłówem=N=rokuI=oraz=po=OI=P=i=Q=latach=dla=
materiałów=o=trwałości=dłuższej=niż=N=rokK==

SKPKNKOK tidzialność w dzień 

= tidzialność=oznakowania=w=dzień=jest=określona=współczónnikiem=luminancji=b=i=barwą=oznakowania=
wórażoną=współrzędnómi=chromatócznościK=

tartość=współczónnika=b=powinna=wónosić=dla=oznakowania=nowego=w=terminie=od=NQ=do=PM=dnia=po=
wókonaniuI=barwóW=
- białejI=na=nawierzchni=asfaltowej=I=co=najmniej=MIQMI=klasa=BPI=
- białejI=na=nawierzchni=betonowejI=co=najmniej=MIRMI=klasa=BQI=
= tartość=współczónnika=b=powinna=wónosić=po=PM=dniu=od=wókonania=dla=całego=okresu=użótkowania=
oznakowaniaI=barwóW=
- białejI=na=nawierzchni=asfaltowej=I=co=najmniej=MIPMI=klasa=BOI=
- białejI=na=nawierzchni=betonowejI=co=najmniej=MIQMI=klasa=BPI=
= Barwa=oznakowania=powinna=bóć=określona=wg=mkJbk=NQPSWOMMM=xQz=przez=współrzędne=
chromatóczności=x=i=óI=które=dla=suchego=oznakowania=powinnó=leżeć=w=obszarze=zdefiniowanóm=przez=czteró=
punktó=narożne=podane=w=tablicó=N=i=na=wókresach=ErósK=N=i=OFK=

=

Tablica=NK=munktó=narożne=obszarów=chromatóczności=oznakowań=dróg=

munkt=narożnó=nr= N= O= P= Q=

lznakowanie=białe= x= MIPRR= MIPMR= MIOUR= MIPPR=
= ó= MIPRR= MIPMR= MIPOR= MIPTR=
lznakowanie=żółte=klasa=vN= x= MIQQP= MIRQR= MIQSR= MIPUV=
= ó= MIPVV= MIQRR= MIRPR= MIQPN=
lznakowanie=żółte=klasa=vO= x= MIQVQ= MIRQR= MIQSR= MIQOT=
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= ó= MIQOT= MIQRR= MIRPR= MIQUP=
lznakowanie=czerwone= x= MISVM= MIRPM= MIQVR= MISRR=
= ó= MIPNM= MIPMM= MIPPR= MIPQR=
lznakowanie=niebieskie= x= MIMTU= MIOMM= MIOQM= MINPT=
= ó= MINTN= MIORR= MIONM= MIMPU=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

oósK=NK=tspółrzędne=chromatóczności=xIó=dla=barwó=białej=oznakowania=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

oósKOK=tspółrzędne=chromatóczności=xIó=dla=barwó=żółtej=oznakowania=
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oósK=PK=dranice=barw=białejI=żółtejI=czerwonejI=niebieskiej=i=zielonej=oznakowania=

= momiar= współczónnika= luminancji= b= może= bóć= zastąpionó= pomiarem= współczónnika= luminancji= w=
świetle=rozproszonóm=ndI=wg=mkJbk=NQPSWOMMM=xQz=lub=wg=mlaJVT=xVz=i=mlaJOMMS=Epo=wódaniuF=xNMzK=
= ao= określenia= odbicia= światła= dziennego= lub= odbicia= oświetlenia= drogi= od= oznakowania= stosuje= się=
współczónnik=luminancji=w=świetle=rozproszonóm=ndK==
= tartość= współczónnika= nd= dla= oznakowania= nowego= w= ciągu= NQ= J= PM= dni= po= wókonaniu= powinna=
wónosić=dla=oznakowania=świeżegoI=barwóW=
- białejI=co=najmniej=NPM=mcd=mJO=lxJN=Enawierzchnie=asfaltoweFI=klasa=nPI=
- białejI=co=najmniej=NSM=mcd=mJO=lxJN=Enawierzchnie=betonoweFI=klasa=nQI=
- żółtejI=co=najmniej=NMM=mcd=mJO=lxJNFI=klasa=nOI=
= tartość= współczónnika= nd= powinna= wónosić= dla= oznakowania= eksploatowanego= po= PM= dniu= od=
wókonaniaI=w=ciągu=całego=okresu=użótkowaniaI=barwóW=
- białejI=co=najmniej=NMM=mcd=mJO=lxJNEnawierzchnie=asfaltoweFI=klasa=nOI=
- białejI=co=najmniej=NPM=mcd=mJO=lxJNEnawierzchnie=betonoweFI=klasa=nPI=
- żółtejI=co=najmniej=UM=mcd=mJO=lxJNI=klasa=nNK=

SKPKNKPK=tidzialność=w=nocó=

= wa=miarę=widzialności=w=nocó=przójęto=powierzchniowó=współczónnik=odblasku=oiI=określanó=według=
mkJbk=NQPSWOMMM=xQz=z=uwzględnieniem=podziału=na=klasó=mkJbk=NQPSWOMMMLANWOMMR=xQazK=
= tartość=współczónnika=oi=powinna=wónosić=dla=oznakowania=nowego=Ew=stanie=suchómF=w=ciągu=NQ=J=
PM=dni=po=wókonaniuI=barwóW=
- białejI=na=autostradachI=drogach=ekspresowóch=oraz=na=drogach=o=prędkości=³=NMM=kmLh=lub=o=natężeniu=ruchu=

[=O=RMM=pojazdów=rzeczówistóch=na=dobę=na=pasI=co=najmniej=ORM=mcd=mJO=lxJNI=klasa=oQLRI=
- białejI=na=pozostałóch=drogachI=co=najmniej=OMM=mcd=mJO=lxJNI=klasa=oQI=
- żółtej=tómczasowejI=co=najmniej=NRM=mcd=mJO=lxJNI=klasa=oPI=
= tartość= współczónnika= oi= powinna= wónosić= dla= oznakowania= eksploatowanego= w= ciągu= od= O= do= S=
miesięcó=po=wókonaniuI=barwóW=
- białejI=na=autostradachI=drogach=ekspresowóch=oraz=na=drogach=o=prędkości=³=NMM=kmLh=lub=o=natężeniu=ruchu=

[=O=RMM=pojazdów=rzeczówistóch=na=dobę=na=pasI=co=najmniej=OMM=mcd=mJO=lxJNI=klasa=oQI=
- białejI=na=pozostałóch=drogachI=co=najmniej=NRM=mcd=mJO=lxJNI=klasa=oP=
- żółtej=tómczasowejI=co=najmniej=NMM=mcd=mJO=lxJN=I=klasa=oOK=
= tartość= współczónnika= oi= powinna= wónosić= dla= oznakowania= eksploatowanego= od= T= miesiąca= po=
wókonaniuI=barwóW=

od 380 do 4N0

430
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- białejI=na=autostradachI=drogach=ekspresowóch=oraz=na=drogach=o=prędkości=³=NMM=kmLh=lub=o=natężeniu=ruchu=
[=O=RMM=pojazdów=rzeczówistóch=na=dobę=na=pasI=co=najmniej=NRM=mcd=mJO=lxJN=I=klasa=oPI=

- białejI=na=pozostałóch=drogachI=co=najmniej=NMM=mcd=mJO=lxJN=I=klasa=oOI=
- żółtej=tómczasowejI=co=najmniej=NMM=mcd=mJO=lxJN=I=klasa=oOK=

ka= nawierzchniach= o= grubej= makroteksturzeI= takich= jakW= powierzchniowe= utrwalanie= oraz= na=
nawierzchniach=niejednorodnóch=można=wójątkowoI=tólko=na=drogach=określonóch=w=tablicó=RI=dopuścić=wartość=
współczónnika=odblasku=oi=Z=TM=mcd=mJO=lxJN=I=klasa=oN=dla=oznakowania=cienkowarstwowego=eksploatowanego=
od=S=miesiąca=po=wókonaniuK=

ka=nawierzchniach=nowóch=lub=odnowionóch=z=warstwą ścieralną=z=pjA=zaleca=się=stosować=materiałó=
grubowarstwoweK=

t= szczególnie= uzasadnionóch= przópadkach= możliwe= jest= ustalenie= w= pTtfloB= wóższóch= klas=
wómagań=wg=mkJbk=NQPSWOMMMLANWOMMR=xQazK=
= tartość= współczónnika= oi= powinna= wónosić= dla= oznakowania= profilowanegoI= nowego= Ew= stanie=
wilgotnómF= i= eksploatowanego=w=okresie=gwarancji=wg=mkJbk=NQPSWOMMM=xQz=zmierzona=od=NQ=do=PM=dni=po=
wókonaniuI=barwóW=
- białejI=co=najmniej=RM=mcd=mJO=lxJNI=klasa=otPI=
- w=okresie=eksploatacji=co=najmniej=PR=mcd=mJO=lxJNI=klasa=otOK=
= mowóższe=wómaganie=dotóczó=jedónie=oznakowań=profilowanóchI=takich= jak=oznakowanie=strukturalne=
wókonówane=masami=termoplastócznómiI=masami=chemoutwardzalnómi=i=taśmami=w=postaci=npK=poprzecznóch=
wógarbień=EbaretekFI=dropJonJlineI=itpK=
= tókonówanie= pomiarów= na= oznakowaniu= ciągłóm= z= naniesionómi= wógarbieniami= może= bóć=
wókonówane=tólko=metoda=dónamicznąK=momiar=aparatami=ręcznómi=jest=albo=niemożliwó=albo=obciążonó=dużóm=
błędemK=
= tókonówanie=pomiarów=odblaskowości= na= pozostałóch= tópach=oznakowania= strukturalnegoI= z= uwagi=
na= jego=niecałkowite=i=niejednorodne=pokrócie=powierzchni=oznakowaniaI= jest=obarczone=większóm=błędem=niż=
na=oznakowaniach=pełnóchK=alatego=podczas=odbioru=czó=kontroliI=należó=przójąć= jako=dopuszczalne=wartości=
współczónnika=odblasku=o=OM=B=niższe=od=przójętóch=w=pTtfloBK=

SKPKNK4K pzorstkość oznakowania 

= jiarą=szorstkości=oznakowania=jest=wartość=wskaźnika=szorstkości=poT=Epkid=oesistance=TesterF=
mierzona=wahadłem=angielskimI=wg=mkJbk=NQPSWOMMM=xQz=lub=mlaJVT=xVz=i=mlaJOMMS=Epo=wódaniuF=xNMzK=
tartość=poT=sómuluje=warunkiI=w=któróch=pojazd=wóposażonó=w=tópowe=oponó=hamuje=z=blokadą=kół=przó=
prędkości=RM=kmLh=na=mokrej=nawierzchniK=
= tómaga=sięI=abó=wartość=wskaźnika=szorstkości=poT=wónosiła=na=oznakowaniuW=
- w=ciągu=całego=okresu=użótkowaniaI=co=najmniej=QR=jednostek=poT=Eklasa=pNFK=
= aopuszcza=się=podwóższenie=w=pTtfloB=wómagania=szorstkości=do=RM=–=SM=jednostek=poT=Eklasó=pO=
–=pPFI=w=uzasadnionóch=przópadkachK=rzóskanie=większej=szorstkości=oznakowaniaI=wiąże=się=z=zastosowaniem=
kruszówa=przeciwpoślizgowego=samego=lub=w=mieszaninie=z=kulkami=szklanómi=wg=mkJbk=NQOPWOMMN=xPzK=
kależó=przó=tóm=wziąć=pod=uwagę=jednoczesne=obniżenie=wartości=współczónnika=luminancji=i=współczónnika=
odblaskuK=
= pzorstkość=oznakowaniaI=na=któróm=nie=zastosowano=kruszówa=przeciwpoślizgowegoI=zazwóczaj=
wzrasta=w=okresie=eksploatacji=oznakowaniaI=dlatego=nie=należó=wómagać=wóższej=jego=wartości=na=starcieI=a=
niższej=w=okresie=gwarancjiK=
= tókonówanie=pomiarów=wskaźnika=szorstkości=poT=dotóczó=oznakowań=jednolitóchI=płaskichI=
wókonanóch=masami=termoplastócznómiK=momiar=na=oznakowaniu=strukturalnóm=jestI=jeśli=możliwóI=to=nie=
miarodajnóK=t=przópadku=oznakowania=z=wógarbieniami=i=punktowómi=elementami=odblaskowómi=pomiar=nie=
jest=możliwóK=

rtAdAW=tskaźnik=szorstkości=poT=w=normach=powierzchniowóch=został=nazwanó=mTs=Emolishing=Test=
salueF=za=mkJbk=NP=MPSJQWOMMQErFxSazK=jetoda=pomiaru=i=sprzęt=do=jego=wókonania=są=identóczne=z=przójętómi=
w=mkJbk=NQPSWOMMMxQz=dla=oznakowań=poziomóchK=

SKPKNKRK Trwałość oznakowania 

Trwałość=oznakowania=grubowarstwowego=oceniana=jest=po=OI=PI=QI=R=i=S=latachI=gdó=w=oznakowaniu=
pojawiają=się=przetarcia=do=nawierzchniK=ao=ocenó=materiałów=strukturalnóchI=o=nieciągłóm=pokróciu=
nawierzchni=metodó=tej=nie=stosuje=sięK=
= t=celach=kontrolnóch=trwałość=jest=oceniana=pośrednio=przez=sprawdzenie=spełniania=wómagań=
widoczności=w=dzieńI=w=nocó=i=szorstkościK=
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SKPKNKSK Czas schnięcia oznakowania Ewzględnie czas do przejezdności oznakowaniaF 

= wa=czas=schnięcia=oznakowania=przójmuje=się=czas=upłówającó=międzó=wókonaniem=oznakowania=a=
jego=oddaniem=do=ruchuK=
= Czas=schnięcia=oznakowania=nie=powinien=przekraczać=czasu=gwarantowanego=przez=producentaI=z=tóm=
że=nie=może=przekraczać=O=godzin=w=przópadku=wómalowań=nocnóch=i=N=godzinó=w=przópadku=wómalowań=
dziennóchK=jetoda=oznaczenia=czasu=schnięcia=znajduje=się=w=mlaJVT=xVz=lub=mlaJOMMS=Epo=wódaniuF=xNMzK=

SKPKNKTK drubość oznakowania 

= drubość=oznakowaniaI=tjK=podwóższenie=ponad=górną=powierzchnię=nawierzchniI=powinna=wónosić=dlaW=
aF oznakowania=grubowarstwowegoI=co=najmniej=MIVM=mm=i=co=najwóżej=R=mmI=
tómagania=te=nie=obowiązująI=jeśli=nawierzchnia=pod=znakowaniem=jest=wófrezowanaK=

SKPKOK Badania wókonania znakowania poziomego z materiału grubowarstwowego=

= tókonawca=wókonując=znakowanie=poziome=z=materiału=grubowarstwowego=przeprowadza=przed=
rozpoczęciem=każdej=pracó=oraz=w=czasie=jej=wókonówaniaI=co=najmniej=raz=dziennieI=lub=zgodnie=z=ustaleniem=
pTtfloBI=następujące=badaniaW=
aF=przed=rozpoczęciem=pracóW=

- sprawdzenie=oznakowania=opakowańI=
- wizualną=ocenę=stanu==materiałuI=w=zakresie=jego=jednorodności=i=widocznóch=wadI=
- pomiar=wilgotności=względnej=powietrzaI=
- pomiar=temperaturó=powietrza=i=nawierzchniI=
- badanie=lepkości=farbóI=wg=mlaJVT=xVz=lub=mlaJOMMS=Epo=wódaniuF=xNMzI=

bF=w=czasie=wókonówania=pracóW=
- pomiar=grubości=warstwó=oznakowaniaI=
- pomiar=czasu=schnięciaI=wg=mlaJVT=xVz=lub=mlaJOMMS=Epo=wódaniuF=xNMzI=
- wizualną=ocenę=równomierności=rozłożenia=kulek=szklanóch=podczas=objazdu=w=nocóI=
- pomiar=poziomóch=wómiarów=oznakowaniaI=na=zgodność=z=dokumentacją=projektową=i=załącznikiem=nr=O=

do=rozporządzenia=jinistra=fnfrastrukturó=xTzI=
- wizualną=ocenę=równomierności=skropienia=Erozłożenia=materiałuF=na=całej=szerokości=liniiI=
- oznaczenia=czasu=przejezdnościI=wg=mlaJVT=xVz=lub=mlaJOMMS=Epo=wódaniuF=xNMzK=

= mrotokół=z=przeprowadzonóch=badań=wraz=z=jedną=próbkąI=jednoznacznie=oznakowanąI=na=blasze=EPMM=x=
ORM=x=NIR=mmF=tókonawca=powinien=przechować=do=czasu=upłówu=okresu=gwarancjiK=
= ao=odbioru=i=w=przópadku=wątpliwości=dotóczącóch=wókonania=oznakowania=poziomegoI=fnżónier=
może=zlecić=wókonanie=badańW=
- widzialności=w=nocóI=
- widzialności=w=dzieńI=
- szorstkościI=
odpowiadającóch=wómaganiom=podanóm=w=punkcie=SKPKN=i=wókonanóch=według=metod=określonóch=w=
tarunkach=technicznóch=mlaJVT=xVz=lub=mlaJOMMS=Epo=wódaniuF=xNMzK=geżeli=wóniki=tóch=badań=wókażą=
wadliwość=wókonanego=oznakowania=to=koszt=badań=ponosi=tókonawcaI=w=przópadku=przeciwnóm=J=
wamawiającóK=Badania=powinien=zlecać=wamawiającó=do=niezależnego=laboratorium=badawczegoI=co=gwarantuje=
większa=wiarógodność=wónikówK=
= t=przópadku=konieczności=wókonówania=pomiarów=na=otwartóch=do=ruchu=odcinkach=dróg=o=
dopuszczalnej=prędkości=³=NMM=kmLh=należó=ograniczóć=je=do=linii=krawędziowóch=zewnętrznóch=w=przópadku=
wókonówania=pomiarów=aparatami=ręcznómiI=ze=względu=na=bezpieczeństwo=wókonującóch=pomiaróK=
= momiaró=współczónnika=odblasku=na=liniach=segregacójnóch=i=krawędziowóch=wewnętrznóchI=na=
otwartóch=do=ruchu=odcinkach=dróg=o=dopuszczalnej=prędkości=³=NMM=kmLh=I=a=także=na=liniach=podłużnóch=
oznakowań=z=wógarbieniamiI=należó=wókonówać=przó=użóciu=mobilnego=reflektometru=zainstalowanego=na=
samochodzie=i=wókonującego=pomiaró=w=ruchuK=
= t=przópadku=wókonówania=pomiarów=współczónnika=odblaskowości=i=współczónników=luminancji=
aparatami=ręcznómi=częstotliwość=pomiarów=należó=dostosować=do=długości=badanego=odcinkaI=zgodnie=z=tablicą=
OK=t=każdóm=z=mierzonóch=punktów=należó=wókonać=po=R=odczótów=współczónnika=odblasku=i=po=P=odczótó=
współczónników=luminancji=w=odległości=jeden=od=drugiego=minimum=N=mK=

=

=

=

=
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Tablica=OK=Częstotliwość=pomiarów=współczónników=odblaskowości=i=luminancji=aparatami=ręcznómi=

ipK= aługość=odcinkaI=km= Częstotliwość=
pomiarówI=co=najmniej=

jinimalna=ilość=
pomiarów=

N= od=M=do=P= od=MIN=do=MIR=km= PJS=

=

tartość=wskaźnika=szorstkości=zaleca=się=oznaczóć=w=O=–=Q=punktach=oznakowania=odcinkaK=

SKPK4K wbiorcze zestawienie wómagań dla materiałów i oznakowań=

= t=tablicó=P=podano=zbiorcze=zestawienie=dla=materiałówK=t=tablicó==podano=zbiorcze=zestawienie=dla=
oznakowańK=

 

Tablica PK   wbiorcze zestawienie wómagań dla materiałów 

ipK= tłaściwość= gednostka= tómagania=

N = wawartość=składników=lotnóch=w=
materiałach=do=znakowania=
- rozpuszczalników=organicznóch=
- rozpuszczalników=aromatócznóch=
=
- benzenu=i=rozpuszczalników=

chlorowanóch=

=
=
B=EmLmF=
B=EmLmF=
=
B=EmLmF=

=
=
£=OR=
£=U=
=
M=

O = Właściwości=kulek=szklanóch==
- współczónnik=załamania=światła=
- zawartość=kulek=z=defektami=

=
J=
B=

=
³=NIR=
OM=

P = lkres=stałości=właściwości=materiałów=do=
znakowania=przó=składowaniu= miesiące= ³=S=

=

=

Tablica=QK==wbiorcze=zestawienie=wómagań=dla=oznakowań==

ipK= tłaściwość= gednostka= = tómagania= hlasa=

N= tspółczónnik=odblasku=oi=dla=oznakoJ
wania=nowego=Ew=ciągu=NQ=J=PM=dni=po=
wókonaniuF=w=stanie=suchóm=barwóW=====
- białejI=
- żółtej=tómczasowej=

=
=
=
mcd=mJO=lxJN=

mcd=mJO=lxJN=

=
=
=
³=OMM=
³=NRM=

=
=
=
oQ=
oP=

O= tspółczónnik=odblasku=oi=dla=oznakoJ
wania=eksploatowanego=od=O=do=S=miesięcó=
po=wókonaniuI=barwóW==
- białejI=
- żółtej=

=
=
=
mcd=mJO=lxJN=

mcd=mJO=lxJN=

=
=
=
³=NRM=
³=NMM=

=
=
=
oP=
oO=

P= tspółczónnik=odblasku=oi=dla=oznakoJ
wania=suchego=od=T=miesiąca=po=wókonaniu=
barwó=białej=

mcd=mJO=lxJN= ³=NMM= oO=

Q= tspółczónnik=odblasku=oi=dla=
grubowarstwowego=strukturalnego=oznakoJ
wania=wilgotnego=od=NQ=do=PM=dnia=po=
wókonaniuI=barwó=białej=

mcd=mJO=lxJN= ³=RM= otP=

R= tspółczónnik=odblasku=oi=dla=
grubowarstwowego=strukturalnego=oznakoJ
wania=wilgotnego=po=PM=dniu=od=
wókonaniaI=barwó=białej=

mcd=mJO=lxJN= ³=PR= otO=
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ipK= tłaściwość= gednostka= = tómagania= hlasa=

S= tspółczónnik=luminancji=b=dla=oznakowaJ
nia=nowego=Eod=NQ=do=PM=dnia=po=
wókonaniuF==barwóW=
- białej=na=nawierzchni=asfaltowejI=
- białej=na=nawierzchni=betonowejI=
- żółtej=

=
=
=
J=
J=
J=

=
=
=
³=MIQM=
³=MIRM=
³=MIPM=

=
=
=
BP=
BQ=
BO=

T= tspółczónnik=luminancji=b=dla=oznakowaJ
nia=eksploatowanego=Epo=PM=dniu=od=
wókonaniaF=barwóW=
J=białej=
J=żółtej=

=
=
=
J=
J=

=
=
=
³=MIPM=
³=MIOM=

=
=
=
BO=
BN=

U= tspółczónnik=luminancji=w=świetle=
rozproszonóm=nd=Ealternatównie=do=bF=dla=
oznakowania=nowego=w=ciągu=od=NQ=do=PM==
dnia=po=wókonaniuI=barwóW=
- białej=na=nawierzchni=asfaltowej=
- białej=na=nawierzchni=betonowej=
- żółtej=

=
=
=
=
mcd=mJO=lxJN=

mcd=mJO=lxJN=

mcd=mJO=lxJN=

=
=
=
=
³=NPM=
³=NSM=
³=NMM=

=
=
=
=
nP=
nQ=
nO=

V= tspółczónnik=luminancji=w=świetle=
rozproszonóm=nd=Ealternatównie=do=bF=dla=
oznakowania=eksploatowanego=w=ciągu=
całego=okresu=eksploatacji=po=PM=dniu=od=
wókonaniaI==barwóW=
- białej=na=nawierzchni=asfaltowej=
- białej=na=nawierzchni=betonowej=
- żółtej=

=
=
=
=
=
mcd=mJO=lxJN=

mcd=mJO=lxJN=

mcd=mJO=lxJN=

=
=
=
=
=
³=NMM=
³=NPM=
³=UM=

=
=
=
=
=
nO=
nP=
nN=

NM= pzorstkość=oznakowania=eksploatowanego= wskaźnik=
poT=

=
³=QR=

=
pN=

NN= Trwałość=oznakowania=cienkowarstwoJ
wego=po=NO=miesiącachW=

=
skala=iCmC=

=
³=S=

=
J=

NO= Czas=schnięcia=materiału=na=nawierzchni=
- w=dzień=
- w=nocó=

=
h=
h=

=
£=N=
£=O=

=
J=
J=

 
SK4K Tolerancje wómiarów oznakowania 
SK4KNK Tolerancje nowo wókonanego oznakowania=

= Tolerancje=nowo=wókonanego=oznakowania=poziomegoI=zgodnego=z=dokumentacją=projektową=i=
załącznikiem=nr=O=do=rozporządzenia=jinistra=fnfrastrukturó=z=PKMTKOMMP=rK=xTzI=powinnó=odpowiadać=
następującóm=warunkomW=
- szerokość=linii=może=różnić=się=od=wómaganej=o=±=R=mmI=
- długość=linii=może=bóć=mniejsza=od=wómaganej=co=najwóżej=o=RM=mm=lub=większa=co=najwóżej=o=NRM=mmI=
- dla=linii=przerówanóchI=długość=cóklu=składającego=się=z=linii=i=przerwó=nie=może=odbiegać=od=średniej=

liczonej=z=NM=kolejnóch=cókli=o=więcej=niż=±=RM=mm=długości=wómaganejI=
- dla=strzałekI=liter=i=cófr=rozstaw=punktów=narożnikowóch=nie=może=mieć=większej=odchółki=od=wómaganego=

wzoru=niż=±=RM=mm=dla=wómiaru=długości=i=±=OM=mm=dla=wómiaru=szerokościK=
= mrzó=wókonówaniu=nowego=oznakowania=poziomegoI=spowodowanego=zmianami=organizacji=ruchuI=
należó=dokładnie=usunąć=zbędne=stare=oznakowanieK=
 
TK lBjfAo olBÓT 
TKNK lgólne zasadó obmiaru robót 
= lgólne=zasadó=obmiaru=robót=podano=w=pTtfloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=TK=
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TKOK gednostka obmiarowa 
= gednostką=obmiarową=oznakowania=poziomego=jestW=

J=mO=Emetr=kwadratowóF=powierzchni=naniesionóch=oznakowańK=

UK laBfÓo olBÓT 
UKNK lgólne zasadó odbioru robót 
= lgólne=zasadó=odbioru=robót=podano=w=pTtfloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=UK=
= oobotó=uznaje=się=za=wókonane=zgodnie=z=dokumentacją=projektowąI=pTtfloB=i=wómaganiami=
fnżónieraI=jeżeli=wszóstkie=pomiaró=i=badaniaI=z=zachowaniem=tolerancji=wg=pkt=SI=dałó=wóniki=pozótówneK=
= =
UKOK ldbiór robót zanikającóch i ulegającóch zakróciu 
= ldbiór=robót=zanikającóch=i=ulegającóch=zakróciuI=w=zależności=od=przójętego=sposobu=wókonania=
robótI=może=bóć=dokonanó=poW=
- oczószczeniu=powierzchni=nawierzchniI=
- przedznakowaniuK=
 
UKPK ldbiór ostatecznó 
= ldbioru=ostatecznego=należó=dokonać=po=całkowitóm=zakończeniu=robótI=na=podstawie=wóników=
pomiarów=i=badań=jakościowóch=określonóch=w=punktach=od=O=do=SK=
=
UK4K ldbiór pogwarancójnó 
= ldbioru=pogwarancójnego=należó=dokonać=po=upłówie=okresu=gwarancójnegoI=ustalonego=w=
pTtfloBK=pprawdzeniu=podlegają=cechó=oznakowania=określone=niniejszóm=lpT=na=podstawie=badań=
wókonanóch=przed=upłówem=okresu=gwarancójnegoK=
= waleca=się=stosowanie=następującóch=minimalnóch=okresów=gwarancójnóchW=

aF dla=oznakowania=grubowarstwowego=J=SM=miesięcóK=
 
9K mlapTAtA mŁATklŚCf 
9KNK lgólne ustalenia dotóczące podstawó płatności 
= lgólne=ustalenia=dotóczące=podstawó=płatności=podano=w=pTtfloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=
ogólne≤=pkt=VK==
=
9KOK Cena jednostki obmiarowej 
= Cena=N=mO=wókonania=oznakowania=poziomego=obejmujeW=
- prace=pomiaroweI=robotó=przógotowawcze=i=oznakowanie=robótI=
- przógotowanie=i=dostarczenie=materiałówI=
- oczószczenie=podłoża=EnawierzchniFI=
- przedznakowanieI=
- naniesienie=powłoki=znaków=na=nawierzchnię=drogi=o=kształtach=i=wómiarach=zgodnóch=z=dokumentacją=

projektową=i=załącznikiem=nr=O=do=rozporządzenia=jinistra=fnfrastrukturó=xTzI=
- ochrona=znaków=przed=zniszczeniem=przez=pojazdó=w=czasie=prowadzenia=robótI=
- przeprowadzenie=pomiarów=i=badań=laboratorójnóch=wómaganóch=w=specófikacji=technicznejK=

 
NMK mowbmfpY wtfĄwAkb=
NMKNK=kormó=
NK= mkJUVLCJUNQMM= tórobó=lakieroweK=makowanieI=przechowówanie=i=transport=
OK= mkJURLlJTVORO= lpakowania=transportowe=z=zawartościąK=wnaki=i=znakowanieK=tómagania=

podstawowe=
PK= mkJbk=NQOPWOMMMI=

=
jateriałó=do=poziomego=oznakowania=dróg=jateriałó=do=posópówaniaK=
hulki=szklaneI=kruszówo=przeciwpoślizgowe=i=ich=mieszaninóF=

PaK= mkJbk=
NQOPWOMMNLANWOMMR=

jateriałó=do=poziomego=oznakowania=dróg=jateriałó=do=posópówaniaK=
hulki=szklaneI=kruszówo=przeciwpoślizgowe=i=ich=mieszaninó=Ewmiana=ANF=

QK= mkJbk=NQPSWOMMMI= jateriałó=do=poziomego=oznakowania=drógK=tómagania=dotóczące=
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= poziomego=oznakowania=dróg=
QaK= mkJbk=

NQPSWOMMMLANWOMMR=
jateriałó=do=poziomego=oznakowania=drógK=tómagania=dotóczące=
poziomego=oznakowania=dróg=Ewmiana=ANF=

RK= mkJbk=NQSPJNWOMMM=
=

jateriałó=do=poziomego=oznakowania=drógK=munktowe=elementó=
odblaskowe=Część=NW=tómagania=dotóczące=charakteróstóki=nowego=
elementu=

RaK= mkJbk=NQSPJ
NWOMMMLANWOMMR=

jateriałó=do=poziomego=oznakowania=drógK=munktowe=elementó=
odblaskowe=Część=NW=tómagania=dotóczące=charakteróstóki=nowego=
elementu=Ewmiana=ANF=

RbK= mkJbk=NQSPJOWOMMM= jateriałó=do=poziomego=oznakowania=drógK=munktowe=elementó=
odblaskowe=Część=OW=Badania=terenowe=

SK= mkJbk=NUTNWOMMP= jateriałó=do=poziomego=oznakowania=drógK=tłaściwości=fizóczne=
SaK= mkJbk=NPMPSJQW=

OMMQErF=
arogi=samochodowe=i=lotniskowe=–=jetodó=badań=–=Część=QW=jetoda=
pomiaru=oporów=poślizguLpoślizgnięcia=na=powierzchniW=próba=wahadła=

NMKOK=mrzepisó=związane=i=inne=dokumentó=
TK wałącznik=nr=O=do=rozporządzenia=jinistra=fnfrastrukturó=z=dnia=P=lipca=OMMP=rK=pzczegółowe=warunki=

techniczne=dla=znaków=drogowóch=poziomóch=i=warunki=ich=umieszczania=na=drogach=EazK=rK=nr=OOMI=
pozK=ONUNF=

UK oozporządzenie==jinistra==fnfrastrukturó===z==dnia==NN=sierpnia=OMMQ=rK==w==sprawie==sposobów=
deklarowania=zgodności=wórobów=budowlanóch=oraz=sposobu=znakowania=ich==znakiem=budowlanóm=
EazK=rK=nr=NVUI=pozK=OMQNF=

VK tarunki=TechniczneK=moziome=znakowanie=drógK=mlaJVTK=peria=„f≤=J=fnformacjeI=fnstrukcjeK=weszót=
nr=RRK=fBaijI=tarszawaI=NVVT=

NMK tarunki=TechniczneK=moziome=znakowanie=drógK=mlaJOMMSK=peria=„f≤=J=fnformacjeI=fnstrukcjeK=
fBaijI=tarszawaI=w=opracowaniu=

NNK mrawo=przewozowe=EazK=rK=nr=RP=z=NVUQ=rKI=pozK=OTO=z=późniejszómi=zmianamiF=
NOK oozporządzenie=jinistra=fnfrastrukturó=z=dnia=NN=sierpnia=OMMQ=rK==w==sprawie==sóstemów=ocenó=

zgodnościI=wómagań=jakie=powinnó=spełniać=notófikowane=jednostki=uczestniczące=w=ocenie=
zgodności=oraz=sposobu=oznaczania=wórobów=budowlanóch=oznakowaniem=Cb=EazK=rK=nr=NVRI=pozK=
OMNNF=

NPK oozporządzenie=jinistra=wdrowia=z=dnia=O=września=OMMP=rK=w=sprawie=oznakowania=opakowań=
substancji=niebezpiecznóch=i=preparatów=niebezpiecznóch=EazK=rK=nr=TPI=pozK=NSTVF=

NQK rmowa=europejska=dotócząca=międzónarodowego=przewozu=towarów=niebezpiecznóch=EofaLAaoF=
NRK oozporządzenie=jinistra=fnfrastrukturó=z=dnia=U=listopada=OMMQ=rK=w=sprawie=aprobat=technicznóch=

oraz=jednostek=organizacójnóch=uprawnionóch=do=ich=wódania=EazK=rK=nr=OQVI=pozK=OQVTFK=
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aJMTKMOKMN 
 

lwkAhltAkfb mflkltb 
OK tpTĘm 

 
NKNK mrzedmiot pTtiloB 
= mrzedmiotem=niniejszej=pzczegółowej=ppecófikacji=Technicznej=EpTtiloBF=są=wómagania=dotóczące=
wókonania= i= odbioru= oznakowania= pionowego= w=ramach= inwestócji= pnK= „Budowa parkingu na działce PTOLP 
przó ulicó kowej w wdzieszowicach”K=
 
NKOK wakres stosowania pTtiloB 
= pzczegółowe=ppecófikacje=Techniczne=EpTtiloBF=stanowią=część=aokumentów=mrzetargowóch=
i=hontraktowóch=i=należó=je=stosować=przó=zlecaniu=i=realizacji=robót=opisanóch=w=pK=NKN=niniejszej=specófikacjiK=
=
NKPK wakres robót objętóch pTtiloB 
= rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=zasad=prowadzenia=robót=związanóch=z=
wókonówaniem=i=odbiorem=oznakowania=pionowegoK=
=
wakres=robót=obejmujeW=
J=ustawienie=słupków=z=rur=stalowóchI=
J=przómocowanie=tarcz=znaków=drogowóch=zgodnie=z=„mrojektem=stałej=organizacji=ruchu≤K=
 
NK4K lkreślenia podstawowe 
NK4KNK ptałó=znak=drogowó=pionowó=J=składa=się=z=licaI=tarczó=z=uchwótem=montażowóm=oraz=z=konstrukcji=
wsporczejK==

NK4KOK Tarcza=znaku=J===płaska=powierzchnia=z=usztównioną=krawędziąI=na=której=w=sposób=trwałó=umieszczone=
jest=lico=znakuK=Tarcza=może=bóć=wókonana=z=blachó=stalowej=ocónkowanej=ogniowo=albo=aluminiowej=
zabezpieczona=przed=procesami=korozji=powłokami=ochronnómi==zapewniającómi=jakość=i=trwałość=wókonanego=
znakuK  

NK4KPK iico=znaku=J===przednia=część=znakuI=wókonana=z=samoprzólepnej=folii=odblaskowej=wraz=z=naniesioną=
treściąI=wókonaną=techniką=druku=sitowegoI=wóklejaną=z=transparentnóch=folii=ploterowóch=lub=z=folii=
odblaskowóchK=

NK4K4K rchwót=montażowó=J===element=stalowó=lub=aluminiowó=zabezpieczonó=przed=korozjąI=służącó=do=
zamocowania=w=sposób=rozłącznó=tarczó=znaku=do=konstrukcji=wsporczejK=

NK4KRK wnak=drogowó=odblaskowó=J=znakI=którego=lico=wókazuje=właściwości=odblaskowe=Ewókonane=jest=z=
materiału=o=odbiciu=powrotnóm=J=współdrożnómFK=

NK4KSK honstrukcja=wsporcza=znaku=J===każdó=rodzaj=konstrukcji=EsłupekI=słupI=słupóI=kratowniceI=wósięgnikiI=
bramóI=wsporniki=itpKF=gwarantującó=przenoszenie=obciążeń=zmiennóch=i=stałóch=działającóch=na=konstrukcję=i=
zamontowane=na=niej=znaki=lub=tabliceK=

NK4KT wnak=drogowó=podświetlanó=J=znakI=w=któróm=wewnętrzne=źródło=światła=jest=umieszczone=pod=
przejrzóstóm=licem=znakuK=

NK4KU wnak=drogowó=oświetlanó=J=znakI=którego=lico=jest=oświetlane=źródłem=światła=umieszczonóm=na=zewnątrz=
znakuK=

NK4K9 wnak=nowó=J=znak=użótkowanó=Eustawionó=na=drodzeF=lub=magazónowanó=w=okresie=do=P=miesięcó=od=dató=
produkcjiK=

NK4KNM wnak=użótkowanó=EeksploatowanóF=J=znak=ustawionó=na=drodze=lub=magazónowanó=przez=okres=dłuższó=
niż=P=miesiące=od=dató=produkcjiK=

NK4KNN mozostałe=określenia=podstawowe=są=zgodne=z=obowiązującómiI=odpowiednimi=polskimi=normami=i=z=
definicjami=podanómi=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKQK==
=
NKRK lgólne wómagania dotóczące robót 
= lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKRK==
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OK jATbofAŁY 
OKNK lgólne wómagania dotóczące materiałów 
= lgólne=wómagania=dotóczące=materiałówI=ich=pozóskiwania=i=składowania=podano=w=pTtiloB=aJjJ
MMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=OK=
=
OKOK aopuszczenie do stosowania 
= mroducent=znaków=drogowóch=powinien=posiadać=dla=swojego=wórobu=aprobatę=technicznąI=certófikat=
zgodności=nadanó=mu=przez=uprawnioną=jednostkę=certófikującąI=znak=budowlanó=„B≤=i=wóstawioną=przez=siebie=
deklarację=zgodnościI=zgodnie=z=rozporządzeniem=jinistra=fnfrastrukturó=xOSzK=colie=odblaskowe=stosowane=na=
lica=znaków=drogowóch=powinnó=posiadać=aprobatę=techniczną=wódaną=przez=uprawnioną=jednostkę=oraz=
deklaracje=zgodności=wóstawioną=przez=producentaK=płupkiI=blachó=i=inne=elementó=konstrukcójne=powinnó=mieć=
deklaracje=zgodności=z=odpowiednimi=normamiK==

t=załączniku=nr=N=do=rozporządzenia=jinistra=fnfrastrukturó=z=dnia=P=lipca=OMMP==w=sprawie=
szczegółowóch=warunków=technicznóch=dla=znaków=i=sógnałów=drogowóch=oraz=urządzeń=bezpieczeństwa=ruchu=
drogowego=i=warunków=ich=umieszczania=na=drogach=xORzI==podano=szczegółowe=informacje=odnośnie=wómagań=
dla=znaków=pionowóchK=
=
OKPK jateriałó stosowane do fundamentów znaków 
= cundamentó=dla=zamocowania=konstrukcji=wsporczóch=znaków=mogą=bóć=wókonówane=jakoW=
- prefabrókató=betonoweI=
- z=betonu=wókonówanego=„na=mokro≤I=
- z=betonu=zbrojonegoI=
- inne=rozwiązania=zaakceptowane=przez=fnżónieraK=

= ala=fundamentów=należó=opracować=dokumentację=techniczną=zgodną=z=obowiązującómi=przepisamiK=
cundamentó=pod=konstrukcje=wsporcze=oznakowania=kierunkowego=należó=wókonać=z=betonu=lub=

betonu=zbrojonego=klasóI=co=najmniej=CNSLOM=wg=mkJbk=OMSJNWOMMM=xVzK=wbrojenia=stalowe=należó=wókonać==
zgodnie=z=normą=mkJBJMPOSQWNVUQ=xTzK=tókonanie=i=osadzenie=kotew=fundamentowóch=należó=wókonać==
zgodnie=z=normą=mkJBJMPONRWNVVU=xSzK=mosadowienie=fundamentów=należó=wókonać=na=głębokość=poniżej=
przemarzania=gruntuK=
 
OK4K honstrukcje wsporcze 
OK4KNK lgólne charakteróstóki konstrukcji 

= honstrukcje=wsporcze=znaków=pionowóch=należó=wókonać=zgodnie=z=dokumentacją=projektową=
uwzględniającą=wómagania=postawione=w=mkJbk=NOUVVJNWOMMRxNSz=i=pTtiloBI=a=w=przópadku=braku=
wóstarczającóch=ustaleńI=zgodnie=z=propozócją=tókonawcó=zaakceptowaną=przez=fnżónieraK=
= honstrukcje=wsporcze=do=znaków=i=tablic=należó=zaprojektować=i=wókonać=w=sposób gwarantującó=
stabilne i prawidłowe=ustawienie=w=pasie=drogowómK==

marametró=techniczne=konstrukcji==uzależnione=są=od=powierzchni=montowanóch=znaków=i=tablic=oraz=od=
ilości=i=sposobu=ich=usótuowania=w=terenieK=t=miejscach=wskazanóch=przez=projektanta=inżónierii=ruchuI==gdzie=
wóstępuje==szczególne=niebezpieczeństwo=bezpośredniej=kolizji=z=konstrukcją=wsporcząI=usótuowanie=i=jej=dobór=
wómagają=oddzielnóch=rozwiązań=projektowóch=spełniającóch=warunek=bezpieczeństwa=dla=użótkowników=drógK=
t=takich=przópadkach=należó=stosować=konstrukcje=zabezpieczające=bierne=bezpieczeństwo=kategorii=ebI=
zgodne=z=mkJbk=NO=TSTWOMMP=xNRzK===
= tóróżnia=się=trzó=kategorie=biernego=bezpieczeństwa=dla=konstrukcji=wsporczóchW=
J pochłaniająca=energię=w=wósokim=stopniu=EebFI=
J pochłaniająca=energię=w=niskim=stopniu=EibFI=
J nie=pochłaniająca=energii=EkbFK=

OK4KOK ouró 

= ouró=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=mkJeJTQOMMWNVVUI=xOOzI=mkJUQLeJTQOOM=xPz=lub=innej=normó=
zaakceptowanej=przez=fnżónieraK=
= mowierzchnia=zewnętrzna=i=wewnętrzna=rur=nie=powinna=wókazówać=wad=w=postaci=łusekI=pęknięćI=
zwalcowań=i=naderwańK=aopuszczalne=są=nieznaczne=nierównościI=pojedóncze=rósó=wónikające=z=procesu=
wótwarzaniaI=mieszczące=się=w=granicach=dopuszczalnóch=odchółek=wómiarowóchK=
= hońce=rur=powinnó=bóć=obcięte=równo=i=prostopadle=do=osi=ruróK=
= możądane=jestI=abó=ruró=bółó=dostarczane=o=długościachW=
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- dokładnóchI=zgodnóch=z=zamówieniem;=z=dopuszczalną=odchółką=±=NM=mmI=
- wielokrotnóch=w=stosunku=do=zamówionóch=długości=dokładnóch=poniżej=P=m=z=naddatkiem=R=mm=na=każde=

cięcie=i=z=dopuszczalną=odchółką=dla=całej=długości=wielokrotnejI=jak=dla=długości=dokładnóchK=
= ouró=powinnó=bóć=prosteK=aopuszczalna=miejscowa=krzówizna=nie=powinna=przekraczać=NIR=mm=na=N=m=
długości=ruróK=
= ouró=powinnó=bóć=wókonane=ze=stali=w=gatunkach=dopuszczonóch=przez=mkJeJUQMOPKMT=xRzI=lub=inne=
normóK==
= ouró=powinnó=bóć=dostarczone=bez=opakowania=w=wiązkach=lub=luzem=względnie=w=opakowaniu=
uzgodnionóm=z=wamawiającómK=ouró=powinnó=bóć=cechowane=indówidualnie=lub=na=przówieszkach=
metalowóchK=
= ao=ustawiania=tablic=informacójnóch=daahiA=należó=stosować=ruró=EsłupkiF=średnicó=NMM=mmI=
natomiast=dla=pozostałóch=znaków=ruró=EsłupkiF=średnicó=TM=mmK=

OK4KPK hształtowniki=

= hształtowniki=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=mkJVNLeJVPMNM=xOPzK=mowierzchnia=kształtownika=
powinna=bóć=charakteróstóczna=dla=procesu=walcowania=i=wolna=od=wad=jak=widoczne=łuskiI=pęknięciaI=
zwalcowania=i=naderwaniaK=aopuszczalne=są=usunięte=wadó=przez=szlifowanie=lub=dłutowanie=z=tómI=że=
obrobiona=powierzchnia=powinna=mieć łagodne=wócięcia=i=zaokrąglone=brzegiI=a=grubość=kształtownika=nie=może=
zmniejszóć=się=poza=dopuszczalną=dolną=odchółkę=wómiarową=dla=kształtownikaK=
= hształtowniki=powinnó=bóć=obcięte=prostopadle=do=osi=wzdłużnej=kształtownikaK=mowierzchnia=końców=
kształtownika=nie=powinna=wókazówać=rzadziznI=rozwarstwieńI=pęknięć=i=śladów=jamó=skurczowej=widocznóch=
nie=uzbrojonóm=okiemK=
= hształtowniki=powinnó=bóć=ze=stali=ptPt=lub=ptQt=oraz=mieć=własności=mechaniczne=według=aktualnej=
normó=uzgodnionej=pomiędzó=wamawiającóm=i=wótwórcąK=

OK4K4K mowłoki metalizacójne cónkowe=

= mowłoka=metalizacójna=cónkowa=na=konstrukcjach=stalowóchI=powinna=ona=spełniać=wómagania=mk=bk=
fpl=NQSNWOMMM=xNOz=i=mkJbk=NMOQMWOMMN=xNOazK=jinimalna=grubość=powłoki=cónkowej=powinna=wónosić=SM=
mmK=
= mowierzchnia=powłoki=powinna=bóć=ciągła=i=jednorodna=pod=względem=ziarnistościK=kie=może=ona=
wókazówać=widocznóch=wad=jak=rósóI=pęknięciaI=pęcherze=lub=odstawanie=powłoki=od=podłożaK=

OK4KRK dwarancja producenta lub dostawcó na konstrukcję wsporczą=

= mroducent=lub=dostawca=każdej=konstrukcji=wsporczejI=obowiązanó=jest=do=wódania=gwarancji=na=okres=
trwałości=znaku=uzgodnionó=z=odbiorcąK=mrzedmiotem=gwarancji=są=właściwości=techniczne=konstrukcji=
wsporczej=lub=elementów=mocującóch=oraz=trwałość=zabezpieczenia=przeciwkorozójnegoK=
= t=przópadku=słupków=znaków=pionowóch=ostrzegawczóchI=zakazuI=nakazu=i=informacójnóch=o=
standardowóch=wómiarach=oraz=w=przópadku=elementówI=służącóch=do=zamocowania=znaków=do=innóch=
obiektów=lub=konstrukcji=J=gwarancja=może=bóć=wódana=dla=partii=dostawóK=
=
OKRK Tarcza znaku 
OKRKNK =Trwałość materiałów na wpłówó zewnętrzne=

= jateriałó=użóte=na=lico=i=tarczę=znaku=oraz=połączenie=lica=znaku=z=tarczą=znakuI=a=także=sposób=
wókończenia=znakuI=muszą=wókazówać=pełną=odporność=na=oddziałówanie=światłaI=zmian=temperaturóI=wpłówó=
atmosferóczne=i=wóstępujące=w=normalnóch=warunkach=oddziałówania=chemiczne=Ew=tóm=korozję=
elektrochemicznąF=J=przez=całó=czas=trwałości=znakuI=określonó=przez=wótwórcę=lub=dostawcęK==

OKRKOK tarunki gwarancójne producenta lub dostawcó znaku=

= mroducent=lub=dostawca=znaku=obowiązanó=jest=przó=dostawie=określićI=uzgodnioną=z=odbiorcąI=trwałość=
znaku=oraz=warunki=gwarancójne=dla=znakuI=a=także=udostępnić=na=żóczenie=odbiorcóW=
aF instrukcję=montażu=znakuI=
bF dane=szczegółowe=o=ewentualnóch=ograniczeniach=w=stosowaniu=znakuI=
cF instrukcję=utrzómania=znakuK=

Trwałość=znaku=powinna=bóć=co=najmniej=równa=trwałości=zastosowanej=foliiK=jinimalne=okresó=gwarancójne=
powinnó=wónosić==dla=znaków=z=folią=tópu=N=–=T=latI=z=folią=tópu=O=–=NM=latK=
=
= Tarcza=znaku=powinna=bóć=wókonana=z=W=
- blachó=ocónkowanej=ogniowo=o=grubości=minK=NIOR=mm=wg=mkJbk=NMPOTWOMMRErF=xNQz=lub=mkJbk=
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NMOVOWOMMPLANWOMMQLANWOMMRErF=xNPzI==
= Tarcza=tablicó=o=powierzchni=[=N=mO==powinna=bóć=wókonana=z=W=
- blachó=ocónkowanej=ogniowo=o=grubości=minK=NIR=mm=wg===mkJbk=NMPOTWOMMR=ErF=xNQz=lub=mkJbk=

NMOVOWOMMPL=ANWOMMQLANWOMMRErF=xNPzK=
drubość=warstwó=powłoki=cónkowej=na=blasze=stalowej=ocónkowanej=ogniowo=nie=może=bóć=mniejsza=

niż=OU=mm=EOMM=g=wnLmOFK=
wnaki=i=tablice=powinnó=spełniać=następujące=wómagania=podane=w=tablicó=NK=

Tablica=NKtómagania=dla=znaków=i=tarcz=znaków=drogowóch=

marametr= gednostka= tómaganie=
hlasa=wg=

mkJbk=NOUVVJNW=
OMMR=xNSz=

tótrzómałość=na=
obciążenie=siłą=naporu=
wiatru=

kk=mJO= ³=MISM= tiO=

tótrzómałość=na=
obciążenie=skupione=

kk= ³=MIRM= miO=

Chwilowe=
odkształcenie=
zginające=

mmLm= £=OR= TaBQ=

Chwilowe=
odkształcenie=skrętne=

stopień=×=m= £=MIMO=
£=MINN=
£=MIRT=
£=NINR=

TaTN=
TaTP=
TaTR=
==TaTSG=

ldkształcenie=trwałe= mmLm==lub=
stopień=×=m=

OM=B=odkształcenia=
chwilowego=

J=

oodzaj=krawędzi=znaku= J= wabezpieczonaI=krawędź=
tłoczonaI=zaginanaI=
prasowana=lub=
zabezpieczona=profilem=
krawędziowóm=

bO=

mrzewiercanie=lica=
znaku=

J= iico=znaku=nie=może=bóć=
przewiercone=z=żadnego=
powodu=

mP=

G=klasę=TaTP=stosuje=się=dla=tablic=na=O=lub=więcej=podporachI=klasę=TaT=R=dla=tablic=na=
jednej=podporzeI=klasę=TaTN=dla=tablic=na=konstrukcjach=bramowóchI=klasę=TaTS=dla=tablic=
na=konstrukcjach=wósięgnikowóch=
=

mrzójęto=zgodnie=z=tablicą=NI=że=przó=sile=naporu=wiatru=równej=MIS=kk=Eklasa=tiOFI=chwilowe=
odkształcenie=zginająceI=zarówno=znakI=jak=i=samą=tarczę=znaku=nie=może=bóć=większe=niż=OR=mmLm=Eklasa=
TaBQFK=

OKRK4K tarunki wókonania tarczó znaku=

Tarcze=znaków=powinnó=spełniać=także=następujące=wómaganiaW=
- krawędzie=tarczó==znaku=powinnó=bóć=usztównione=na=całóm=obwodzie=poprzez=ich=podwójne=gięcie=o=

promieniu=gięcia=nie=większóm=niż=NM=mm=włącznie=z=narożnikami=lub=przez=zamocowanie=odpowiedniego=
profilu=na=całóm=obwodzie=znakuI==

- powierzchnia=czołowa=tarczó=znaku=powinna=bóć=równa=–=bez=wgięćI=pofałdowań=i=otworów=montażowóchK=
aopuszczalna=nierówność=wónosi=N=mmLmI=

- podwójna=gięta=krawędź==lub=przómocowane=do=tólnej=powierzchni==profile=montażowe=powinnó==usztównić==
tarczę=znaku==w=taki=sposóbI=abó=wómagania=podane=w=tablicó=N=bółó=spełnione=a=zarazem=stanowiłó=element=
konstrukcójnó=do=montażu==do=konstrukcji=wsporczejK=aopuszcza=się=maksómalne=odkształcenie=trwałe=do=OM=
B=odkształcenia=odpowiedniej=klasó=na=zginanie=i=skręcanieI=

- tólna=powierzchnia=tarczó=powinna=bóć=zabezpieczona=przed=procesami=korozji=ochronnómi=powłokami=
chemicznómi=oraz=powłoką=lakierniczą=o=grubości=minK=SM=µm=z=proszkowóch=farb=poliestrowóch=
ciemnoszaróch=matowóch=lub=półmatowóch=w=kolorze=oAi=TMPT;=badania=należó=wókonówać=zgodnie=z=mkJ
UULCJUNROP=xQz=oraz=mkJTSLCJUNRON=xNz=w=zakresie=odporności=na=działanie=mgłó=solnej=oraz=wodóK===

Tarcze=znaków=i=tablic=o=powierzchni==[=N=mO=powinnó=spełniać=dodatkowo=następujące=wómaganiaW=
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- narożniki=znaku=i=tablicó=powinnó=bóć=zaokrągloneI=o=promieniu=zgodnóm=z=wómaganiami=określonómi=w=
załączniku=nr=N=do=rozporządzenia=jinistra=fnfrastrukturó=z=dnia=P=lipca=OMMP=rK=xORz=nie=mniejszóm=jednak=
niż=PM=mmI=gdó=wielkości=tego=promienia=nie=wskazanoI=

- łączenie=poszczególnóch=segmentów=tarczó=Edla=znaków=wielkogabarótowóchF=wzdłuż=poziomej=lub=
pionowej=krawędzi==powinno=bóć=wókonane=w=taki=sposóbI=abó=nie=wóstępowałó=przesunięcia=i=prześwitó=w=
miejscach=ich=łączeniaK=

=
OKSK wnaki odblaskowe 
OKSKNK tómagania dotóczące powierzchni odblaskowej 

= wnaki=drogowe=odblaskowe=wókonuje=się=przez=naklejenie=na=tarczę=znaku=lica=wókonanego=z=
samoprzólepnejI=aktówowanej=przez=dociskI=folii=odblaskowejK=wnaki=drogowe=klasó=AI=BI=CI=a=i=urządzenia=
bezpieczeństwa=ruchu=drogowego=klasó=r=nie=odblaskoweI=nie=są=dopuszczone=do=stosowania=na=drogach=
publicznóchK=
= colia=odblaskowa=Eodbijająca=powrotnieF=powinna=spełniać=wómagania=określone=w=aprobacie=
technicznej=K=

iico=znaku=powinno=bóć=wókonane=zW=
- samoprzólepnej=folii=odblaskowej=o=właściwościach=fotometrócznóch=i=kolorómetrócznóch=tópu=N=i=O=

potwierdzonóch=uzóskanómi=aprobatami=technicznómi=dla=poszczególnóch=tópów=foliiI=
- do=nanoszenia=barw=innóch=niż=biała=można=stosowaćW=farbó=transparentne=do=sitodrukuI=zalecane=przez=

producenta=danej=foliiI=transparentne=folie=ploterowe=posiadające=aprobató=techniczneI=
- dopuszcza=się=wócinanie=kształtów=z=folii=O=i=P=tópu=pod=warunkiem=zabezpieczenia=ich=krawędzi=lakierem=

zalecanóm=przez=producenta=foliiI=
- nie=dopuszcza=się=stosowania=folii=o=okresie=trwałości=poniżej=T=lat=do=znaków=stałóchI=
- folie=o=OJletnim=i=PJletnim=okresie=trwałości=mogą=bóć=wókorzóstówane=do=znaków=tómczasowóch=

stosowanóch=do=oznakowania=robót=drogowóchI=pod=warunkiem=posiadania=aprobató=technicznej=i=
zachowania=zgodności=z=załącznikiem=nr=N=do=rozporządzenia=jinistra=fnfrastrukturó=z=dnia=P=lipca=OMMP=w=
sprawie=szczegółowóch=warunków=technicznóch=dla=znaków=i=sógnałów=drogowóch=oraz=urządzeń=
bezpieczeństwa=ruchu=drogowego=i=warunków=ich=umieszczania=na=drogach=xORzK=

jinimalna=początkowa=wartość=współczónnika=odblasku=o’Ecd÷lxJNmJO=F=znaków=odblaskowóchI=
zmierzona=zgodnie=z=procedurą=zawartą=w=Cfb=koKRQ=xOVzI=użówając=standardowego=iluminanta=AI=powinna=
spełniać=odpowiednio=wómagania=podane=w=tablicó=OK=

tspółczónnik=odblasku=o’=dla=wszóstkich=kolorów=drukowanóchI=z=wójątkiem=białegoI=nie=powinien=
bóć=mniejszó=niż=TM=B=wartości=podanóch=w=tablicó=O=dla=znaków=z=folią=tópu=N=lub=tópu=OI==zgodnie==z=
publikacją=Cfb=ko=PVKO=xOUzK=colie=odblaskowe=prózmatóczne=Etóp=PF=powinnó=spełniać=minimalne=wómagania=
dla=folii=tópu=O=lub=zwiększone=wómagania=postawione=w=aprobacie=technicznej=dla=danej=foliiK==

t=przópadku=oświetlenia=standardowóm=iluminantem=a=SR=i=pomiaru=w=geometrii=QRLM=współrzędne=
chromatóczności=i=współczónnik=luminancji=b=powinnó=bóć=zgodne=z=wómaganiami=podanómi=w=tablicach=O=i=PK=

Tablica=OK== tómagania=dla=współczónnika=luminancji=b=i=współrzędnóch=chromatóczności=xI=ó=oraz=
współczónnika=odblasku=o’=

ipK= tłaściwości= gednostki= tómagania=

N=
=
=
=
=

tspółczónnik=odblasku=o’=Ekąt=
oświetlenia=RoI=kąt=obserwacji=
MIPPoF=dla=foliiW=
J=białej=
J=żółtej=
J=czerwonej=
J=zielonej==
J=niebieskiej=
J=brązowej=
J=pomarańczowej=
J=szarej=

cdLmOlx= tóp=N=
=
=

³=RM=
³=PR=
³NM=
³=T=
³=O=
³=MIS=
³=OM=
³=PM=

tóp=O=
=
=

³=NUM=
³=NOM=
³==OR=
³==ON=
³==NQ=
³===U=
³==SR=
³==VM=

O= tspółczónnik=luminancji=b=i=
współrzędne=chromatóczności=xI=
ó=GF=dla=foliiW=
J=białej=

J= tóp=N=
=
=
b=³=MIPR=

tóp=O=
=

=
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ipK= tłaściwości= gednostki= tómagania=

J=żółtej=
J=czerwonej=
J=zielonej==
J=niebieskiej=
J=brązowej=
J=pomarańczowej=
J=szarej=

b=³=MIOT=
b=³=MIMR=
b=³=MIMQ=
b=³=MIMN=
MIMV=³b=³=MIMP=

b=³=MINT=

MINU=³b=³=MINO=

b=³=MIOT=
b=³=MINS=
b=³=MIMP=
b=³=MIMP=
b=³=MIMN=

MIMV=³b=³=MIMP=

b=³=MINQ=

MINU=³b=³=MINO=

GF=współrzędne=chromatóczności=xI=ó=w=polu=barw=według=tablicó=P=

Tablica=PK=tspółrzędne=punktów=narożnóch=wóznaczającóch=pola=barw=

=
Barwa=folii=

tspółrzędne=chromatóczności=punktów=narożnóch=
wóznaczającóch=pole=barwó=
(źródło=światła=aSRI=geometria=pomiaru=QRLM=oF===
N= O= P= Q=

Biała= x= MIPRR= MIPMR= MIOUR= MIPPR=
ó= MIPRR= MIPMR= MIPOR= MIPTR=

Żółta=tóp=N=folii= x= MIROO= MIQTM= MIQOT= MIQSR=
ó= MIQTT= MIQQM= MIQUP= MIRPQ=

Żółta=tóp=O=folii= x= MIRQR= MIQUT= MIQOT= MIQSR=
ó= MIQRQ= MIQOP= MIQUP= MIRPQ=

Czerwona= x== MITPR= MISTQ= MIRSV= MISRR=
ó== MIOSR= MIOPS= MIPQN= MIPQR=

kiebieska= x== MIMTU= MINRM= MIONM= MINPT=
ó== MINTN= MIOOM= MINSM= MIMPU=

wielona= x== MIMMT= MIOQU= MINTT= MIMOS=
ó== MITMP= MIQMV= MIPSO= MIPVV=

Brązowa= x= MIQRR= MIROP= MIQTV= MIRRU=
ó= MIPVT= MIQOV= MIPTP= MIPVQ=

momarańczowa= x= MISNM= MIRPR= MIRMS= MIRTM=
ó= MIPVM= MIPTR= MIQMQ= MIQOV=

pzara= x= MIPRM= MIPMM= MIOUR= MIPPR=
ó= MIPSM= MIPNM= MIPOR= MIPTR=

OKSKOK tómagania jakościowe==

= mowierzchnia=licowa=znaku=powinna=bóć=równaI=gładkaI=bez=rozwarstwieńI=pęcherzó=i==odklejeń=na=
krawędziachK=ka=powierzchni=mogą=wóstępować=w=obrębie=jednego=pola=średnio=nie=więcej=niż=MIT=błędów=na=
powierzchni=EkurzI=pęcherzeF=o=wielkości=najwóżej=N=mmK=oósó=nie=mają=prawa=wóstąpićK=
= pposób=połączenia=folii=z=powierzchnią=tarczó=znaku=powinien=uniemożliwiać=jej=odłączenie=od=tarczó=
bez=jej=zniszczeniaK=
= aokładność=rósunku=znaku=powinna=bóć=takaI=abó=wadó=konturów=znakuI=które=mogą=powstać=przó=
nanoszeniu=farbó=na=odblaskową=powierzchnię=znakuI=nie=bółó=większe=niż=podane=w=pK=OKSKPK=

iica=znaków=wókonane=drukiem=sitowóm=powinnó=bóć=wolne=od=smug=i=cieniK=
= hrawędzie=lica=znaku=z=folii=tópu=O=powinnó=bóć=odpowiednio=zabezpieczone=npK=przez=lakierowanie=
lub=ramą=z=profilu=ceowegoK=

mowłoka=lakiernicza=w=kolorze=oAi=TMPT=na=tólnej=stronie=znaku=powinna=bóć=równaI=gładka=bez=smug=
i=zaciekówK==== 

pprawdzenie=polega=na=ocenie=wizualnejK=

OKSKP  Tolerancje wómiarowe znaków drogowóch 

OKSKPKN  Tolerancje wómiarowe dla grubości blach 

pprawdzenie=śrubą=mikrometrócznąW=
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- dla=blachó=stalowej=ocónkowanej=ogniowo=o=grK=NIOR=J=NIR=mm=wónosi= = = J=MINQ=mmI=

OKSKPKO Tolerancje wómiarowe dla grubości powłok malarskich  

ala=powłoki=lakierniczej=na=tólnej=powierzchni=tarczó=znaku=o=grubości=SM=µm=wónosi==±NR=nmK==
pprawdzenie=wg=mkJbk=fpl=OUMUWOMMM=xOOzK=

OKSKPKP Tolerancje wómiarowe dla płaskości powierzchni 

ldchólenia=od=poziomu=nie=mogą=wónieść=więcej=niż=MIO=BI=wójątkowo=do=MIR=BK=pprawdzenie=
szczelinomierzemK=

OKSKPK4 Tolerancje wómiarowe dla tarcz znaków 

pprawdzenie=przómiarem=liniowómW=
- wómiaró=dla=tarcz=znaków=o=powierzchni=Y=NmO=podane=w=opisach=szczegółowóch=załącznika=nr=N=xORz=są==

należó=powiększóć=o=NM=mm=i=wókonać=w=tolerancji=wómiarowej=±=R=mmI=
- wómiaró=dla=tarcz=znaków=i=tablic==o=powierzchni=[=NmO=podane=w=opisach=szczegółowóch=załącznika=nr=N=

xORz=oraz==wómiaró=wónikowe=dla=tablic=grupó=b=należó=powiększóć=o=NR=mm=i=wókonać=w=tolerancji=
wómiarowej==±=NM=mmK=

OKSKPKR Tolerancje wómiarowe dla lica znaku  

pprawdzone=przómiarem=liniowómW=
- tolerancje=wómiarowe=rósunku=lica==wókonanego=drukiem=sitowóm=wónoszą==±=NIR=mmI=
- tolerancje=wómiarowe=rósunku=lica=wókonanego=metodą=wóklejania=wónoszą==±=O=mmI=
- konturó=rósunku=znaku=Eobwódka=i=sómbolF=muszą=bóć=równe=z=dokładnością==w=każdóm==kierunku=do=NIM=

mmK=
=
= t=znakach=nowóch=na=każdóm=z=fragmentów=powierzchni=znaku=o=wómiarach=Q=x=Q=cm=nie=może=
wóstępować=więcej=niż=MIT=lokalnóch=usterek=EzałamaniaI=pęcherzókiF=o=wómiarach=nie=większóch=niż=N=mm=w=
każdóm=kierunkuK=kiedopuszczalne=jest=wóstępowanie=jakichkolwiek=zarósowań=powierzchni=znakuK=
= ka=znakach=w=okresie=gwarancjiI=na=każdóm=z=fragmentów=powierzchni=znaku=o=wómiarach=Q=x=Q=cm=
dopuszcza=się=do=O=usterek=jak=wóżejI=o=wómiarach=nie=większóch=niż=N=mm=w=każdóm=kierunkuK=ka=
powierzchni=tej=dopuszcza=się=do=P=zarósowań=o=szerokości=nie=większej=niż=MIU=mm=i=całkowitej=długości=nie=
większej=niż=NM=cmK=ka=całkowitej=długości=znaku=dopuszcza=się=nie=więcej=niż=R=rós=szerokości=nie=większej=niż=
MIU=mm=i=długości=przekraczającej=NM=cm=J=pod=warunkiemI=że=zarósowania=te=nie=zniekształcają=treści=znakuK=
= ka=znakach=w=okresie=gwarancji=dopuszcza=się=również=lokalne=uszkodzenie=folii=o=powierzchni=nie=
przekraczającej=S=mmO=każde=J=w=liczbie=nie=większej=niż=pięć=na=powierzchni=znaku=małego=lub=średniegoI=oraz=
o=powierzchni=nie=przekraczającej=U=mmO=każde=J=w=liczbie=nie=większej=niż=U=na=każdóm=z=fragmentów=
powierzchni=znaku=dużego=lub=wielkiego=Ewłączając=znaki=informacójneF=o=wómiarach=NOMM=×=NOMM=mmK=
= rszkodzenia=folii=nie=mogą=zniekształcać=treści=znaku=J=w=przópadku=wóstępowania=takiego=
zniekształcenia=znak=musi=bóć=bezzwłocznie=wómienionóK=
= t=znakach=nowóch=niedopuszczalne=jest=wóstępowanie=jakichkolwiek=rósI=sięgającóch=przez=warstwę=
folii=do=powierzchni=tarczó=znakuK=t=znakach=eksploatowanóch=istnienie=takich=rós=jest=dopuszczalne=pod=
warunkiemI=że=wóstępujące=w=ich=otoczeniu=ogniska=korozójne=nie=przekroczą=wielkości=określonóch=poniżejK=
= t=znakach=eksploatowanóch=dopuszczalne=jest=wóstępowanie=co=najwóżej=dwóch=lokalnóch=ognisk=
korozji=o=wómiarach=nie=przekraczającóch=OIM=mm=w=każdóm=kierunku=na=powierzchni=każdego=z=fragmentów=
znaku=o=wómiarach=Q=×=Q=cmK=t=znakach=nowóch=oraz=w=znakach=znajdującóch=się=w=okresie=wómaganej=
gwarancji=żadna=korozja=tarczó=znaku=nie=może=wóstępowaćK=
= tómagana=jest=taka=wótrzómałość=połączenia=folii=odblaskowej=z=tarczą=znakuI=bó=po=zgięciu=tarczó=o=
VMo=przó=promieniu=łuku=zgięcia=do=NM=mm=w=żadnóm=miejscu=nie=uległo=ono=zniszczeniuK=

OKSK4   lbowiązującó sóstem ocenó zgodności 

wgodnie=z=artK=QI=artK=R=ustK=N=oraz=artK=UI=ustK=N=ustawó=z=dnia=NS=kwietnia=OMMQ=rK=o=wórobach=
budowlanóch=xPMz=wóróbI=któró=posiada=aprobatę=techniczną=może=bóć=wprowadzonó=do=obrotu=i=stosowania=
przó=wókonówaniu=robót=budowlanóch=w=zakresie=odpowiadającóm=jego=właściwościom=użótkowóm=i=
przeznaczeniuI=jeżeli=producent=dokonał=ocenó=zgodnościI=wódał=krajową=deklarację=zgodności=z=aprobatą=
techniczną=i=oznakował=wórób=budowlanó=zgodnie=z=obowiązującómi=przepisamiK=

wgodnie=z=rozporządzeniem=jinistra=fnfrastrukturó=z=dnia=NN=sierpnia=OMMQ=rK=xOSz=ocenó=zgodności=
wórobu=z=aprobatą=techniczną=dokonuje=producentI=stosując=sóstem=NK==
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=
OKTK jateriałó do montażu znaków 
= tszóstkie=łączniki=metalowe=przewidówane=do=mocowania=międzó=sobą=elementów=konstrukcji=
wsporczóch=znaków=jak=śrubóI=listwóI=wkrętóI=nakrętki=itpK=powinnó=bóć=czósteI=gładkieI=bez=pęknięćI=naderwańI=
rozwarstwień=i=wópukłóch=karbówK=
= Łączniki=mogą=bóć=dostarczane=w=pudełkach=tekturowóchI=pojemnikach=blaszanóch=lub=paletachI=w=
zależności=od=ich=wielkościK=Łączniki=powinnó=bóć=ocónkowane=ogniowo=lub=wókonane=z=materiałów=odpornóch=
na=korozję=w=czasie=nie=krótszóm=niż=tarcza=znaku=i=konstrukcja=wsporczaK=
=
OKUK mrzechowówanie i składowanie materiałów 
= mrefabrókató=betonowe=powinnó=bóć=składowane=na=wórównanómI=utwardzonóm=i=odwodnionóm=
podłożuK=mrefabrókató=należó=układać=na=podkładach=z=zachowaniem=prześwitu=minimum=NM=cm=międzó=
podłożem=a=prefabrókatemK=
= wnaki=powinnó=bóć=przechowówane=w=pomieszczeniach=suchóchI=z=dala=od=materiałów=działającóch=
korodująco=i=w=warunkach=zabezpieczającóch=przed=uszkodzeniamiK=

PK pmowĘT 

PKNK lgólne wómagania dotóczące sprzętu 
= lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=PK=
=
PKOK pprzęt do wókonania oznakowania pionowego 
= tókonawca=przóstępującó=do=wókonania=oznakowania=pionowego=powinien=wókazać=się=możliwością=
korzóstania=z=następującego=sprzętuW=
- wiertnic=do=wókonówania=dołów=pod=słupki=w=gruncie=spoistómI=
- betoniarek=przewoźnóch=do=wókonówania=fundamentów=betonowóch=„na=mokro≤I=
- środków=transportowóch=do=przewozu=materiałówI=
- przewoźnóch=zbiorników=na=wodęI=
- sprzętu=spawalniczegoI=itpK=
 
4K ToAkpmloT 
4KNK lgólne wómagania dotóczące transportu 
= lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=
QK=
=
4KOK Transport znaków do pionowego oznakowania dróg 

wnaki=drogowe=należó=na=okres=transportu=odpowiednio=zabezpieczóćI=tak=abó=nie=ulegałó=
przemieszczaniu=i=w=sposób=nie=uszkodzonó=dotarłó=do=odbiorcóK=
 
RK tYhlkAkfb olBÓT 
RKNK lgólne zasadó wókonówania robót 
= lgólne=zasadó=wókonówania=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=RK=
 
RKOK oobotó przógotowawcze 
= mrzed=przóstąpieniem=do=robót=należó=wóznaczóćW=
- lokalizację=znakuI=tjK=jego=pikietaż=oraz=odległość=od=krawędzi=jezdniI=krawędzi=pobocza=umocnionego=lub=

pasa=awarójnego=postojuI=
- wósokość=zamocowania=znaku=na=konstrukcji=wsporczejK=
= munktó=stabilizujące=miejsca=ustawienia=znaków=należó=zabezpieczóć=w=taki=sposóbI=abó=w=czasie=
trwania=i=odbioru=robót=istniała=możliwość=sprawdzenia=lokalizacji=znakówK=
= iokalizacja=i=wósokość=zamocowania=znaku=powinnó=bóć=zgodne=z=dokumentacją=projektowąK=
= jiejsce=wókonówania=prac=należó=oznakowaćI=w=celu=zabezpieczenia=pracowników=i=kierującóch=
pojazdami=na=drodzeK=
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=
RKPK tókonanie wókopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczóch znaków 
= pposób=wókonania=wókopu=pod=fundament=znaku=pionowego=powinien=bóć=dostosowanó=do=głębokości=
wókopuI=rodzaju=gruntu=i=posiadanego=sprzętuK=tómiaró=wókopu=powinnó=bóć=zgodne=z=dokumentacją=
projektową=lub=wskazaniami=fnżónieraK=
= tókopó=fundamentowe=powinnó=bóć=wókonane=w=takim=okresieI=abó=po=ich=zakończeniu=można=bóło=
przóstąpić=natóchmiast=do=wókonania=w=nich=robót=fundamentowóchK=

RKPKNK mrefabrókató betonowe 

= ano=wókopu=przed=ułożeniem=prefabrókatu=należó=wórównać=i=zagęścićK=tolne=przestrzenie=międzó=
ścianami=gruntu=i=prefabrókatem=należó=wópełnić=materiałem=kamiennómI=npK=klińcem=i=dokładnie=zagęścić=
ubijakami=ręcznómiK=
= geżeli=znak=jest=zlokalizowanó=na=poboczu=drogiI=to=górna=powierzchnia=prefabrókatu=powinna=bóć=
równa=z=powierzchnią=pobocza=lub=bóć=wóniesiona=nad=tę=powierzchnię=nie=więcej=niż=MIMP=mK=

RKPKOK cundamentó z betonu i betonu zbrojonego 

= tókopó=pod=fundamentó=konstrukcji=wsporczóch=dla=zamocowania=znaków=wielkowómiarowóch=Eznak=
kierunku=i=miejscowościFI=wókonówane=z=betonu=„na=mokro≤=lub=z=betonu=zbrojonego=należó=wókonać=zgodnie=z=
mkJpJMOOMRWNVVU=xOQzK=
= mosadowienie=fundamentów=w=wókopach=otwartóch=bądź=rozpartóch=należó=wókonówać=zgodnie=z=
dokumentacją=projektowąI=pTtiloB=lub=wskazaniami=fnżónieraK=tókopó=należó=zabezpieczóć=przed=
napłówem=wód=opadowóch=przez=wóprofilowanie=terenu=ze=spadkiem=umożliwiającóm=łatwó=odpłów=wodó=poza=
teren=przólegającó=do=wókopuK=ano=wókopu=powinno=bóć=wórównane=z=dokładnością=±=O=cmK=
= mrzó=naruszonej=strukturze=gruntu=rodzimegoI=grunt=należó=usunąć=i=miejsce=wópełnić=do=spodu=
fundamentu=betonemK=młaszczóznó=boczne=fundamentów=stókające=się=z=gruntem=należó=zabezpieczóć=izolacjąI=
npK=emulsją=asfaltowąK=mo=wókonaniu=fundamentu=wókop=należó=zasópać=warstwami=grubości=OM=cm=z=
dokładnóm=zagęszczeniem=gruntuK=
=
RK4K Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
= honstrukcje=wsporcze=znaków=J=słupkiI=słupóI=wósięgnikiI=konstrukcje=dla=tablic=wielkowómiarowóchI=
powinnó=bóć=wókonane=zgodnie=z=dokumentacją=i==pTtiloBK=
= aopuszczalne=tolerancje=ustawienia=znakuW=
- odchółka=od=pionuI=nie=więcej=niż=±=N=BI=
- odchółka=w=wósokości=umieszczenia=znakuI=nie=więcej=niż=±=O=cmI=
- odchółka=w=odległości=ustawienia=znaku=od=krawędzi=jezdni=utwardzonego=pobocza=lub=pasa=awarójnego=

postojuI=nie=więcej=niż=±=R=cmI=przó=zachowaniu=minimalnej=odległości=umieszczenia=znaku=zgodnie=z=
załącznikiem=nr=N=do=rozporządzenia=jinistra=fnfrastrukturó=z=dnia=P=lipca=OMMP=rK=w=sprawie=szczegółowóch=
warunków=technicznóch=dla=znaków=i=sógnałów=drogowóch=oraz=urządzeń=bezpieczeństwa=ruchu=drogowego=
i=warunków=ich=umieszczania=na=drogach==xORzK=

=
RKRK honstrukcje wsporcze 
RKRKNK wabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 

= honstrukcje=wsporcze=znaków=tablicowóch=bocznóch=o=powierzchni=większej=od=QIR=mOI=gdó=wóstępuje=
możliwość=bezpośredniego=najechania=na=nie=przez=pojazd=J=muszą=bóć=zabezpieczone=odpowiednio=
umieszczonómi=barierami=ochronnómi=lub=innego=rodzaju=urządzeniami=ochronnómi=lub=przeciwdestrukcójnómiI=
zgodnie=z=dokumentacją=projektowąI=pTtiloB=lub=wskazaniami=fnżónieraK=modobne=zabezpieczenie=należó=
stosować=w=przópadku=innóch=konstrukcji=wsporczóchI=gdó=najechanie=na=nie=w=większóm=stopniu=zagraża=
bezpieczeństwu=użótkowników=pojazdówI=niż=najechanie=pojazdu=na=barieręI=jeśli=przewiduje=to=dokumentacja=
projektowaI=pTtiloB=lub=fnżónierK=

RKRKOK  wapobieganie   zagrożeniu   użótkowników   drogi   i   terenu   przóległego   J   przez konstrukcję 
wsporczą 

= honstrukcja=wsporcza=znaku=musi=bóć=wókonana=w=sposób=ograniczającó=zagrożenie=użótkowników=
pojazdów=samochodowóch=oraz=innóch=użótkowników=drogi=i=terenu=do=niej=przóległego=przó=najechaniu=przez=
pojazd=na=znakK=honstrukcja=wsporcza=znaku=musi=zapewnić=możliwość łatwej=naprawó=po=najechaniu=przez=
pojazdó=lub=innego=rodzaju=uszkodzenia=znakuK=

RKRKPK Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach 
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= mrzó=stosowaniu=tablicowóch=znaków=drogowóch=Edrogowskazów=tablicowóchI=tablic=
przeddrogowskazowóchI=tablic=szlaku=drogowegoI=tablic=objazdów=itpKF=umieszczanóch=na=dwóch=słupach=lub=
podporach=J=odległość=międzó=tómi=słupami=lub=podporamiI=mierzona=prostopadle=do=przewidówanego=kierunku=
najechania=przez=pojazdI=nie=może=bóć=mniejsza=od=NITR=mK=mrzó=stosowaniu=większej=liczbó=słupów=niż=dwa=J=
odległość=międzó=nimi=może=bóć=mniejszaK=

RKRK4K moziom górnej powierzchni fundamentu 

= mrzó=zamocowaniu=konstrukcji=wsporczej=znaku=w=fundamencie=betonowóm=lub=innóm=podobnóm=J=
pożądane=jestI=bó=górna=część=fundamentu=pokrówała=się=z=powierzchnią=poboczaI=pasa=dzielącego=itpK=lub=bóła=
nad=tę=powierzchnię=wóniesiona=nie=więcej=niż==MIMP=mK=t=przópadku=konstrukcji=wsporczóchI=znajdującóch=się=
poza=koroną=drogiI=górna=część=fundamentu=powinna=bóć=wóniesiona=nad=powierzchnię=terenu=nie=więcej=niż=
MINR=mK=

RKRKRK Barwa konstrukcji wsporczej=

= honstrukcje=wsporcze=znaków=drogowóch=pionowóch=muszą=mieć=barwę=szarą=neutralną=z=tómI=że=
dopuszcza=się=barwę=naturalną=pokróć=cónkowanóchK=wabrania=się=stosowania=pokróć=konstrukcji=wsporczóch=o=
jaskrawej=barwie=J=z=wójątkiem=przópadkówI=gdó=jest=to=wómagane=odrębnómi=przepisamiI=wótócznómi=lub=
warunkami=technicznómiK=
=
RKSK mołączenie tarczó znaku z konstrukcją wsporczą 
= Tarcza=znaku=musi=bóć=zamocowana=do=konstrukcji=wsporczej=w=sposób=uniemożliwiającó=jej=
przesunięcie=lub=obrótK=
= jateriał=i=sposób=wókonania=połączenia=tarczó=znaku=z=konstrukcją=wsporczą=musi=umożliwiaćI=przó=
użóciu=odpowiednich=narzędziI=odłączenie=tarczó=znaku=od=tej=konstrukcji=przez=całó=okres=użótkowania=znakuK=
= ka=drogach=i=obszarachI=na=któróch=wóstępują=częste=przópadki=dewastacji=znakówI=zaleca=się=
stosowanie=elementów=złącznóch=o=konstrukcji=uniemożliwiającej=lub=znacznie=utrudniającej=ich=rozłączenie=
przez=osobó=niepowołaneK=
kie=dopuszcza=się=zamocowania=znaku=do=konstrukcji=wsporczej=w=sposób=wómagającó=bezpośredniego=
przeprowadzenia=śrub=mocującóch=przez=lico=znakuK=
=
RKTK lznakowanie znaku 
= hażdó=wókonanó=znak=drogowó=musi=mieć=naklejoną=na=rewersie=naklejkę=zawierającą=następujące=
informacjeW=

aF numer=i=datę=normó=tjK=mkJbk=NOUVVJNWOMMR=xNSzI=
bF klasó=istotnóch=właściwości=wórobuI=
cF miesiąc=i=dwie=ostatnie=cófró=roku=produkcji=
dF nazwęI=znak=handlowó=i=inne=oznaczenia=identófikujące=producenta=lub=dostawcę=jeśli=nie=jest=

producentemI=
eF znak=budowlanó=„B≤=lub=CbI=
fF numer=aprobató=technicznej=fBaijI=
gF numer=certófikatu=zgodności=i=numer=jednostki=certófikującejK=

lznakowania=powinnó=bóć=wókonane=w=sposób=trwałó=i=wóraźnóI=czótelnó=z=normalnej=odległości=
widzeniaI=a=całkowita=powierzchnia=naklejki=nie=bóła=większa=niż=PM=cmO=K=Czótelność=i=trwałość=cechó=na=tólnej=
stronie=tarczó=znaku=nie=powinna=bóć=niższa=od=wómaganej=trwałości=znakuK=kaklejkę=należó=wókonać=z=folii=
nieodblaskowejK=

SK hlkToliA gAhlŚCf olBÓT 

SKNK lgólne zasadó kontroli jakości robót 
= lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=SK=
=
SKOK Badania materiałów do wókonania fundamentów betonowóch 
= tókonawca=powinien=przeprowadzić=badania=materiałów=do=wókonania=fundamentów=betonowóch=„na=
mokro≤K=rwzględniając=nieskomplikowanó=charakter=robót=fundamentowóchI=na=wniosek=tókonawcóI=fnżónier=
może=zwolnić=go=z=potrzebó=wókonania=badań=materiałów=dla=tóch=robótK=
=
SKPK Badania w czasie wókonówania robót 
SKPKNK Badania materiałów w czasie wókonówania robót=
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= tszóstkie=materiałó=dostarczone=na=budowę=powinnó=bóć=sprawdzone=w=zakresie=powierzchni=wórobu=
i=jego=wómiarówK=

Częstotliwość=badań=i=ocena=ich=wóników=powinna=bóć=zgodna=z=ustaleniami=zawartómi=w=tablicó=TK=

Tablica=TK=Częstotliwość=badań=przó=sprawdzeniu=powierzchni=i=wómiarów=wórobów=dostarczonóch=przez=
producentów=

ipK= oodzaj=badania= iiczba=badań= lpis=badań= lcena=
wóników=badań=

N= pprawdzenie=
powierzchni=

od=R=do=NM=
badań=z=wóbraJ==
nóch=losowo=
elementów=w=
każdej=dostarJ==
czonej=partii=
wórobów=licząJ
cej=do=NMMM=
elementów=

mowierzchnię=zbadać=
nieuzbrojonóm=okiemK=ao=ewK=
sprawdzenia=głębokości=wad=
użyć=dostępnóch=narzędzi=EnpK=
liniałów=z=czujnikiemI=
suwmiarekI=mikrometrów=itpK=

=
=

tóniki=badań=
powinnó=bóć=
zgodne=z=
wómaganiami=
punktu=O=

O= pprawdzenie=
wómiarów=

mrzeprowadzić=uniwersalnómi=
przórządami=pomiarowómi=lub=
sprawdzianami=EnpK=liniałamiI=
przómiarami=itpKF=

=
t=przópadkach=budzącóch=wątpliwości=można=zlecić=uprawnionej=jednostce=zbadanie=właściwości=

dostarczonóch=wórobów=i=materiałów=w=zakresie=wómagań=podanóch=w=punkcie=OK===

SKPKOK hontrola w czasie wókonówania robót=

= t=czasie=wókonówania=robót=należó=sprawdzaćW=
- zgodność=wókonania=znaków=pionowóch=z=dokumentacją=projektową=ElokalizacjaI=wómiaró=znakówI=

wósokość=zamocowania=znakówFI=
- zachowanie=dopuszczalnóch=odchółek=wómiarówI=zgodnie=z=punktem=O=i=RI=
- prawidłowość=wókonania=wókopów=pod=konstrukcje=wsporczeI=zgodnie=z=punktem=RKPI=
- poprawność=wókonania=fundamentów=pod=słupki=zgodnie=z=punktem=RKPI=
- poprawność=ustawienia=słupków=i=konstrukcji=wsporczóchI=zgodnie=z=punktem=RKQ=i=RKRI=
- zgodność=rodzaju=i=grubości=blachó=ze=specófikacjąK=

TK lBjfAo olBÓT 

TKNK lgólne zasadó obmiaru robót 
= lgólne=zasadó=obmiaru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=TK=
=
TKOK gednostka obmiarowa 

gednostkami=obmiarowómi=sąW=
J=sztK=EsztukaFI=dla=ustawienia=słupka=do=znaków=drogowóchI=przómocowania=tarcz=znaków=drogowóchK=

UK laBfÓo olBÓT 

UKNK lgólne zasadó odbioru robót 
= lgólne=zasadó=odbioru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=UK=
= oobotó=uznaje=się=za=wókonane=zgodnie=z=dokumentacją=projektowąI=pTtiloB=i=wómaganiami=
fnżónieraI=jeżeli=wszóstkie=pomiaró=i=badania=z=zachowaniem=tolerancji=wg=pkt=SI=dałó=wóniki=pozótówneK=
 
UKOK ldbiór ostatecznó 
= ldbiór=robót=oznakowania=pionowego=dokonówanó=jest=na=zasadzie=odbioru=ostatecznegoK=
= ldbiór=ostatecznó=powinien=bóć=dokonanó=po=całkowitóm=zakończeniu=robótI=na=podstawie=wóników=
pomiarów=i=badań=jakościowóch=określonóch=w=punktach=O=i=RK=
=
UKPK ldbiór pogwarancójnó 
= mrzed=upłówem=okresu=gwarancójnego=należó=wókonać=przegląd=znaków=i=wóbraną=grupę=poddać=
badaniom=fotometrócznóm=licaK=mozótówne=wóniki=przeglądu=i=badań=mogą=bóć=podstawą=odbioru=
pogwarancójnegoK=
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ldbiór=pogwarancójnó=należó=przeprowadzić=w=ciągu=N=miesiąca=po=upłówie=okresu=gwarancójnegoI=
ustalonego=w=pTtiloBK=

9K mlapTAtA mŁATklŚCf 

9KNK lgólne ustalenia dotóczące podstawó płatności 
= lgólne=ustalenia=dotóczące=podstawó=płatności=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=
ogólne≤=pkt=VK=
=
9KOK Cena jednostki obmiarowej 
Cena=ustawienia=N=sztK=słupka=do=znaków=drogowóch=obejmujeW=
- prace=pomiarowe=i=robotó=przógotowawczeI=
- zakup=i=dostarczenie=materiałówI=
- wókonanie=fundamentówI=
- ustawienie=konstrukcji=wsporczej=EsłupkaFI=
- przeprowadzenie=pomiarów=i=badań=wómaganóch=w=pTtiloBK=
=
Cena=N=sztK=przómocowania=tarczó=znaku=obejmujeW=
- prace=pomiarowe=i=robotó=przógotowawczeI=
- zakup=i=dostarczenie=materiałów=Ew=przópadku=tarcz=znaków=z=rozbiórki=dostarczenie=na=miejsce=

wbudowania=po=uprzednim=oczószczeniuFI=
- zamocowanie=tarcz=znaków=drogowóch=do=gotowóch=słupkówI=
- przeprowadzenie=pomiarów=i=badań=wómaganóch=w=pTtiloBK=
=

NMK mowbmfpY wtfĄwAkb 

NMKNK=kormó=
==NK= mkJTSLCJUNRON= tórobó=lakierowane=J=badanie=odporności=powłoki=lakierowanej=na=

działanie=wodó=oraz=oznaczanie=nasiąkliwości==
==OK= mkJUPLBJMPMNM= Ścianó=oporowe=J=lbliczenia=statóczne=i=projektowanie=
==PK= mkJUQLeJTQOOM= ouró=stalowe=bez=szwu=ciągnione=i=walcowane=na=zimno=ogólnego=

zastosowania=
==QK= mkJUULCJUNROP= tórobó=lakierowane==J=lznaczanie=odporności=powłoki=na=działanie=

mgłó=solnej=
==RK= mkJUVLeJUQMOPKMT= ptal=określonego=zastosowaniaK=ptal=na=ruróK=datunki=
==SK= mkJBJMPONRWNVVU= honstrukcje=stalowe=J=mołączenia=z=fundamentami=J=mrojektowanie=i=

wókonanie=
==TK= mkJBJMPOSQWOMMO= honstrukcje=betonoweI=żelbetowe=i=sprężone=J=lbliczenia=statóczne=i=

projektowanie=
==UK= mkJbk=QMJRWOMMQ= Słupó=oświetlenioweK=Część=RK=płupó=oświetleniowe=staloweK=

tómagania=
==VK== mkJbk=OMSJNWOMMP= Beton=Część=NW=tómaganiaI=właściwościI=produkcja=i=zgodność=
NMK= mkJbk=QURJQWNVVT= Aluminium=i=stopó=aluminium=J=BlachóI=taśmó=i=płótó=J=Tolerancje=

kształtu=i=wómiarów=wórobów=walcowanóch=na=zimno=
NNK= mkJbk=fpl=NQSNWOMMM= mowłoki=cónkowe=nanoszone=na=stal=metodą=zanurzeniową=

Ecónkowanie=jednostkoweF=–=tómaganie=i=badanie==
NOK= mkJbk=NMOQMWOMMN= tewnętrzne=iLlub=zewnętrzne=powłoki=ochronne=rur=stalowóchK=

tómagania=dotóczące=powłok=wókonanóch=przez=cónkowanie=
ogniowe=w=ocónkowniach=zautomatózowanóch=

NPK= mkJbk=NMOVOWOMMPL=
ANWOMMQLANWOMMRErF=

Taśmó=i=blachó=ze=stali=o=podwóższonej=granicó=plastóczności=
powlekane=ogniowo=w=sposób=ciągłó=do=obróbki=plastócznej=na=
zimnoK=tarunki=techniczne=dostawó=

NQK= mkJbk=NMPOTWOMMRErF= Taśmó=i=blachó=ze=stali=niskowęglowóch=powlekane=ogniowo=w=
sposób=ciągłó=do=obróbki=plastócznej=na=zimnoK=tarunki=techniczne=
dostawó=

NRK= mkJbk=NOTSTWOMMP= Bierne=bezpieczeństwo=konstrukcji=wsporczóch=dla=urządzeń=
drogowóchK==tómagania=i=metodó=badań=

NSK= mkJbk=NOUVVJNWOMMR= ptałeI=pionowe=znaki=drogowe=J=Część=NW=wnaki=stałe==
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NTK= mkJbk=NOUVVJR= ptałeI=pionowe=znaki=drogowe=J=Część=R=Badanie=wstępne=tópu=
NUK= mkJbk=SMROVWOMMP= ptopnie=ochronó=zapewnianej=przez=obudowó=Ehod=fmF=
NVK= mkJbk=SMRVUJNW=NVVM= lprawó=oświetlenioweK=tómagania=ogólne=i=badania=
OMK= mkJbk=SMRVUJOWOMMPErF= lprawó=oświetleniowe=J=tómagania=szczegółowe=J=lprawó=

oświetleniowe=drogowe=
ONK= mkJeJTQOMMWNVVU= ouró=stalowe=ze=szwemI=gwintowane==
OOK= mkJbk=fpl=OUMUWOMMM= carbó=i=lakieró=J=oznaczanie=grubości=powłoki=
OPK= mkJVNLeJVPMNM= ptalK=hształtowniki=walcowane=na=gorąco=
OQK= mkJpJMOOMRWNVVU= arogi=samochodoweK=oobotó=ziemneK=tómagania=i=badania=
=
NMKO  mrzepisó związane 
=

ORK wałączniki=nr=N=i=Q=do=rozporządzenia=jinistra=fnfrastrukturó=z=dnia=P=lipca=OMMP=w=sprawie=
szczegółowóch=warunków=technicznóch=dla=znaków=i=sógnałów=drogowóch=oraz=urządzeń=
bezpieczeństwa=ruchu=drogowego=i=warunków=ich=umieszczania=na=drogach=EazK=rK=nr=OOMI=pozK=ONUNF=

OSK oozporządzenie=jinistra=fnfrastrukturó=z=dnK=NN=sierpnia=OMMQ=rK=w=sprawie=sposobów=deklarowania=
zgodności=wórobów=budowlanóch=oraz=sposobu=znakowania=ich=znakiem=budowlanóm=EazK=rK=nr=NVUI=
pozK=OMQNF=

OTK oozporządzenie=jinistra=fnfrastrukturó=z=dnK=MU=listopada=OMMQ=rK=w=sprawie=aprobat=technicznóch=oraz=
jednostek=organizacójnóch=upoważnionóch=do=ich=wódawania=EazK=rK=nr=OQVI=pozK=OQVTF=

OUK Cfb=koK=PVKO=NVUP=oecommendations=for=surface=colours=for=visual=signalling=Ewalecenia=dla=barw=
powierzchniowóch=sógnalizacji=wizualnejF=

OVK Cfb=koK=RQ=oetroreflection=definition=and=measurement=Emowierzchniowó=współczónnik=odblasku=
definicja=i=pomiaróF=

PMK rstawa=z=dnia=NS=kwietnia=OMMQ=rK=o=wórobach=budowlanóch=E=azK=rK=nr=VOI=pozK=UUNF=
PNK ptałe=odblaskowe=znaki=drogowe=i=urządzenia=bezpieczeństwa=ruchu=drogowegoK=walecenia=fBaij=do=

udzielania=aprobat=technicznóch=nr=wLOMMRJMPJMMV=
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hoAtĘŻkfhf  BbTlkltb 
   

 NK tpTĘm 

NKNK mrzedmiot pTtiloB 

 mrzedmiotem=niniejszej=pzczegółowej=ppecófikacji=Technicznej=EpTtiloBF=są=wómagania=dotóczące=
wókonania= i= odbioru= robót= związanóch= z= ustawieniem= krawężników= betonowóch= w= ramach= inwestócji= pnK=
„Budowa parkingu na działce PTOLP przó ulicó kowej w wdzieszowicach”K=
=
NKOK wakres stosowania pTtiloB 
 pzczegółowe= ppecófikacje= Techniczne= EpTtiloBF= stanowią= część= aokumentów= mrzetargowóch=
i=hontraktowóch=i=należó=je=stosować=przó=zlecaniu=i=realizacji=robót=opisanóch=w=pK=NKN=niniejszej=specófikacjiK=
=

NKPK wakres robót objętóch pTtiloB 

 rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=zasad=prowadzenia=robót=związanóch=z=ustawieniem=
krawężników=betonowóch=na=podsópce=cementowoJpiaskowej=grK=P=cm=na=ławie=betonowej=z=oporemK==
=
wakres=robót=obejmujeW=
J=ustawienie=krawężników=betonowóch=o=wómiarach=OMxPM=cm=na=ławie=betonowej=z=oporem=
J=ustawienie=krawężników=betonowóch=najazdowóch=o=wómiarach=OMxOO=cm=na=ławie=betonowej=z=oporem=
J=ustawienie=krawężników=betonowóch=skośnóch=o=wómiarach=OMxOOLOS=cm=na=ławie=betonowej=z=oporem 
J=ustawienie=krawężników=betonowóch=skośnóch=o=wómiarach=OMxOSLPM=cm=na=ławie=betonowej=z=oporem 
 

NK4K lkreślenia podstawowe 

NK4KNK hrawężniki= betonowe= J= prefabrókowane= belki= betonowe= ograniczające= chodniki= dla= pieszóchI= pasó=
dzieląceI=wóspó=kierujące=oraz=nawierzchnie=drogoweK=

NK4KOK mozostałe= określenia= podstawowe= są= zgodne= z= obowiązującómiI= odpowiednimi= polskimi= normami= i= z=
definicjami=podanómi=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKQK=

NKRK lgólne wómagania dotóczące robót 

= lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKRK=

OK jATbofAŁY 

OKNK lgólne wómagania dotóczące materiałów 

= lgólne=wómagania=dotóczące=materiałówI=ich=pozóskiwania=i=składowaniaI=podano=w==pTtiloB=aJ
jJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=OK=

OKOK ptosowane materiałó 

= jateriałami=stosowanómi=sąW=
-======krawężniki=betonowe=–=gatunek=NI=
-======piasek=na=podsópkęI=
-======cement=do=podsópkiI=
-======wodaI=
-======materiałó=do=wókonania=ławó=pod=krawężnikiK=

OKPK hrawężniki betonowe J klasófikacja 

= hlasófikacja=jest=zgodna=z=mkJbk=NPQMK=

OK4K hrawężniki betonowe J wómagania techniczne 

OK4KNK hształt i wómiaró=

= hształt=krawężników=betonowóch=przedstawiono=na=rósunku=NI=a=wómiaró=podano=w=tablicó=NK=
tómiaró=krawężników=betonowóch=podano=w=tablicó=NK=
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aopuszczalne=odchółki=wómiarów=krawężników=betonowóch=podano=w=tablicó=OK=

aF=krawężnik=rodzaju=„a≤=

===
oósK=NK=tómiarowanie=krawężników=
===

Tablica=NK=tómiaró=krawężników=betonowóch=

Tóp= oodzaj= tómiaró=krawężnikówI===cm=
krawężnika= krawężnika= l= b= h= c= d= r=

r= a= NMM= OM=
=

PM= minK=P=
maxK=T=

minK=NO=
maxK=NR= NIM=

kajazdowó= = =======NMM= ========OM= OO= RIM= RIM= RIM=

pkośnó= = =======NMM= ========OM= OOLOS=
OSLPM=

PIM÷RIM= RIM÷NOIM= NIM÷RIM=
=

Tablica=OK=aopuszczalne=odchółki=wómiarów=krawężników=betonowóch=

oodzaj= aopuszczalna=odchółka=
xmmz=

wómiaru= datunek=N=

l= ±=U=

bI===h= ±=P=
  
hrawężniki układane na łukach powinny być dostosowane do odpowiedniego promienia – stosować 
krawężniki łukoweK 
  

OK4KOK aopuszczalne wadó i uszkodzenia=

= mowierzchnie=krawężników=betonowóch=powinnó=bóć=bez=rósI=pęknięć=i=ubótków=betonuI=o=fakturze=z=
formó=lub=zatartejK=hrawędzie=elementów=powinnó=bóć=równe=i=prosteK=
= aopuszczalne=wadó=oraz=uszkodzenia=powierzchni=i=krawędzi=elementówI=zgodnie=z=mkJbk=NPQM=xNRzI=
nie=powinnó=przekraczać=wartości=podanóch=w=tablicó=PK=

Tablica=PK=aopuszczalne=wadó=i=uszkodzenia=krawężników=betonowóch=

==
oodzaj=wad=i=uszkodzeń=

aopuszczalna=
wielkość=wad=
i=uszkodzeń=

== datunek=N=

tklęsłość=lub=wópukłość=powierzchni=krawężników=w=mm= O=

pzczerbó=i=uszkodzenia=
krawędzi=i=narożó=

ograniczającóch= powierzchnie= górne=
(ścieralneFI===mm= niedopuszczalne=

== ograniczającóch=pozostałe==
powierzchnieW=

==
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== J=liczba=max= O=

== J=długośćI=mmI=max= OM=

== J=głębokośćI=mmI=max= S=
==
OK4KPK pkładowanie=

= hrawężniki=betonowe=mogą=bóć=przechowówane=na=składowiskach=otwartóchI=posegregowane=według=
tópówI=rodzajówI=odmianI=gatunków=i=wielkościK=
= hrawężniki= betonowe= należó= układać= z= zastosowaniem= podkładek= i= przekładek= drewnianóch= o=
wómiarachW=grubość=OIR=cmI=szerokość=R=cmI=długość=minK=R=cm=większa=niż=szerokość=krawężnikaK=

OK4K4K Beton i jego składniki=

OK4K4KNK Beton do produkcji krawężników=

= ao=produkcji=krawężników=należó=stosować=beton=wg=mkJbk=OMSJNWOMMP=xOzI=klasó=C=OMLOR=i=C=ORLPMK=
t= przópadku= wókonówania= krawężników= dwuwarstwowóchI= górna= ElicowaF= warstwa= krawężników= powinna=
bóć=wókonana=z=betonu=klasó=CORLPMK=
= Beton=użótó=do=produkcji=krawężników=powinien=charakterózować=sięW=
-======nasiąkliwościąI=poniżej=RBI=
-======ścieralnością=na=tarczó=BoehmegoI=dla=gatunku=NW=P=mmI=dla=gatunku=OW=Q=mmI=
-======mrozoodpornością=i=wodoszczelnościąI=zgodnie=z=normą=mkJbk=OMSJNWOMMP=xOzK=

OK4K4KOK =Cement=

= Cement= stosowanó=do= betonu= powinien= bóć= cementem= portlandzkim= klasó=nie=niższej=niż= „POIR≤= wg=
mkJbk=NVTJNWOMMO=xNMzK=

= mrzechowówanie=cementu=powinno=bóć=zgodne=z=BkJUULSTPNJMU=xNOzK=

OK4K4KPK hruszówo=

= hruszówo=powinno=odpowiadać=wómaganiom=mkJbk=NOSOMWOMMQ=xRzK=
= hruszówo= należó= przechowówać= w= warunkach= zabezpieczającóch= je= przed= zanieczószczeniemI=
zmieszaniem=z=kruszówami=innóch=asortómentówI=gatunków=i=marekK=

OK4K4K4K toda=

= toda=powinna=bóć=odmianó=„N≤=i=odpowiadać=wómaganiom=mkJbk=NMMUWOMMQ=xNNzK=
=

OKRK jateriałó na ławó 

= ao=wókonania= ław=pod=krawężniki=należó=stosowaćW=beton=klasó=CNOLNRI=wg=mkJbk=OMSJNWOMMP=xOzI=
którego=składniki=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=punktu=OKQKQK=

OKSK jasa zalewowa 

= jasa=zalewowaI=do=wópełnienia=szczelin=dólatacójnóch=i=szczelin=pomiędzó=krawężnikiem=a=istniejącą=
nawierzchnią=bitumicznąI=powinna=odpowiadać=wómaganiom=BkJTQLSTTNJMQ=xNPz=lub=aprobató=technicznejK=

PK pmowĘT 

PKNK lgólne wómagania dotóczące sprzętu 

  lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=PK=

PKOK pprzęt  

  oobotó=wókonuje=się=ręcznie=przó=zastosowaniuW=
-======betoniarek=do=wótwarzania=betonu=i=zapraw=oraz=przógotowania=podsópki=cementowoJpiaskowejI=
-======wibratorów=płótowóchI=ubijaków=ręcznóch=lub=mechanicznóchK=
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4K ToAkpmloT 

4KNK lgólne wómagania dotóczące transportu 

= = lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=
QK=

4KOK Transport krawężników 

  hrawężniki=betonowe=mogą=bóć=przewożone=dowolnómi=środkami=transportowómiK=
= = hrawężniki=betonowe=układać=należó=na=środkach=transportowóch=w=pozócji=pionowej=z=nachóleniem=w=
kierunku=jazdóK=
= = hrawężniki= powinnó= bóć= zabezpieczone= przed= przemieszczeniem= się= i= uszkodzeniami= w= czasie=
transportuI=a=górna=warstwa=nie=powinna=wóstawać=poza=ścianó=środka=transportowego=więcej=niż=NLP=wósokości=
tej=warstwóK=

4KPK Transport pozostałóch materiałów 

= Transport=cementu=powinien=się=odbówać=w=warunkach=zgodnóch=z=BkJUULSTPNJMU=xNOzK=
= hruszówa=można=przewozić=dowolnóm=środkiem=transportuI=w=warunkach=zabezpieczającóch=je=przed=
zanieczószczeniem= i= zmieszaniem= z= innómi= materiałamiK= modczas= transportu= kruszówa= powinnó= bóć=
zabezpieczone=przed=wósópaniemI=a=kruszówo=drobne=J=przed=rozpóleniemK=
= jasę=zalewową=należó=pakować=w=bębnó=blaszane=lub=beczki=drewnianeK=Transport=powinien=odbówać=
się=w=warunkach=zabezpieczającóch=przed=uszkodzeniem=bębnów=i=beczekK=

RK tYhlkAkfb olBÓT 

RKNK lgólne zasadó wókonania robót 

 lgólne=zasadó=wókonania=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=RK=

RKOK tókonanie koróta ErowkówF pod ławó 

= tómiaró=wókopu=powinnó=odpowiadać=wómiarom=ławó=w=planie=z=uwzględnieniem=w=szerokości=dna=
wókopu= ewK= konstrukcji= szalunkuK= tókonanie= wókopów= zostało= uwzględnione= w= pTtiloB= aKMOKMNKMN=
„tókonanie=wókopów=w=gruntach=nieskalistóch≤K=
= tskaźnik=zagęszczenia=dna=wókonanego=koróta=pod= ławę=powinien=wónosić=co=najmniej=NIMM=według=
normalnej=metodó=mroctoraK=

RKPK tókonanie ław 

= tókonanie=ław=powinno=bóć=zgodne=z=dokumentację=projektową=i=BkJSQLUUQRJMO=xNSzK=

RKPKNK Ława betonowa=
= Ławó= betonowe= z= oporem= wókonuje= się= w= szalowaniu= z= betonu= C= NOLNRK= Beton= rozścielonó= w=
szalowaniu= powinien= bóć= wórównówanó= warstwamiK= Betonowanie= ław= należó= wókonówać= zgodnie= z=
wómaganiami=mkJbk=NPNPVWOMMP=xPzI= przó=czóm=należó=stosować=co=RM=m= szczelinó=dólatacójne=wópełnione=
bitumiczną=masą=zalewowąK=

RK4K rstawienie krawężników betonowóch 

RK4KNK wasadó ustawiania krawężników=

= Światło= Eodległość= górnej= powierzchni= krawężnika= od= jezdniF= powinno= bóć= zgodne= z= ustaleniami=
dokumentacji=projektowejI=a=w=przópadku=braku=takich=ustaleń=powinno=wónosić=od=NM=do=NO=cmK=
= wewnętrzna= ściana=krawężnika= od= stronó=chodnika= powinna= bóć= po=ustawieniu= krawężnika= obsópana=
piaskiemI=żwiremI=tłuczniem=lub=miejscowóm=gruntem=przepuszczalnómI=starannie=ubitómK=
= rstawienie=krawężników=powinno=bóć=zgodne=z=BkJSQLUUQRJMO=xNSzK=

RK4KOK rstawienie krawężników=

= rstawianie= krawężników= na= ławie= betonowej= wókonuje= się= = na= podsópce= cementowoJpiaskowej= NWP=
o=grubości=P=cm=po=zagęszczeniu=zgodnie=z=dokumentacją=projektową=i=niniejszą=pTtiloBK=

RK4K4K ppoinó=

= ppoinó=krawężników=nie=powinnó=przekraczać=P=mm=na=całej=szerokości=krawężnikaK=kie=wómaga=się=
wópełnienia= spoinK= pzczelina= powstała= pomiędzó= ustawionóm= krawężnikiem= betonowóm= a= istniejącą=
nawierzchnią=jezdni=powinna=zostać=wópełniona=bitumiczną=masą=zalewowąK==
=
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SK hlkToliA gAhlŚCf olBÓT 

SKNK lgólne zasadó kontroli jakości robót 

= lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=SK=

SKOK Badania przed przóstąpieniem do robót 

SKOKNK Badania=krawężników=

= mrzed=przóstąpieniem=do=robót=tókonawca=powinien=wókonać=badania=materiałów=przeznaczonóch=do=
ustawienia=krawężników=betonowóch=i=przedstawić=wóniki=tóch=badań=fnżónierowi==do=akceptacjiK=
= pprawdzenie= wóglądu= zewnętrznego= należó= przeprowadzić= na= podstawie= oględzin= elementu= przez=
pomiar= i= policzenie= uszkodzeń= wóstępującóch= na= powierzchniach= i= krawędziach= elementu= zgodnie= z=
wómaganiami= tablicó= PK= momiaró= długości= i= głębokości= uszkodzeń= należó= wókonać= za= pomocą= przómiaru=
stalowego=lub=suwmiarki=z=dokładnością=do=N=mmI=zgodnie=z=ustaleniami=mkJBJNMMON=xSzK=
= pprawdzenie= kształtu= i= wómiarów= elementów= należó= przeprowadzić= z= dokładnością= do= N= mm= przó=
użóciu=suwmiarki=oraz=przómiaru=stalowego=lub=taśmó=zgodnie=z=wómaganiami=tablicó=N=i=OK=pprawdzenie=kątów=
prostóch= w=narożach= elementów=wókonuje= się= przez= przółożenie=kątownika= do=badanego=naroża= i= zmierzenia=
odchółek=z=dokładnością=do=N=mmK=

SKOKOK Badania pozostałóch materiałów=

= Badania= pozostałóch= materiałów= stosowanóch= przó= ustawianiu= krawężników= betonowóch= powinnó=
obejmować=wszóstkie=właściwościI=określone=w=normach=podanóch=dla=odpowiednich=materiałów=w=pkt=OK=

SKPK Badania w czasie robót 

SKPKNK pprawdzenie koróta pod ławę=

= kależó=sprawdzać=wómiaró=koróta=oraz=zagęszczenie=podłoża=na=dnie=wókopuK=wagęszczenie=powinno=
bóć=zgodne=z=pTtiloB=aKMOKMNKMNK=
= Tolerancja=dla=szerokości=wókopu=powinna=bóć=zgodna=z=pTtiloB=aKMOKMMKMN=i=aKMOKMNKMNK=

SKPKNK pprawdzenie ław=

= mrzó=wókonówaniu=ław=badaniu=podlegająW=
aF=====wgodność=profilu=podłużnego=górnej=powierzchni=ław=z=dokumentacją=projektowąK=
= mrofil= podłużnó= górnej= powierzchni= ławó= powinien= bóć= zgodnó= z= projektowaną= niweletąK= aopuszczalne=

odchólenia=mogą=wónosić=±=N=cm=na=każde=RM=m=ławóK=
bF= tómiaró=ławK=
= tómiaró= ław=należó=sprawdzić= w=dwóch= dowolnie= wóbranóch= punktach= na= każde= RM=m= ławóK= Tolerancje=

wómiarów=wónosząW=
= J=dla=wósokości= =±=NMB=wósokości=projektowanejI=
= J=dla=szerokości= =±=NMB=szerokości=projektowanejK=
cF= oówność=górnej=powierzchni=ławK=
= oówność=górnej=powierzchni=ławó=sprawdza=się=przez=przółożenie=w=dwóch=punktachI=na=każde=RM=m=ławóI=

trzómetrowej=łatóK=
= mrześwit=pomiędzó=górną=powierzchnią ławó=i=przółożoną łatą=nie=może=przekraczać=N=cmK=
dF= wagęszczenie=ławK=
= wagęszczenie=ław=bada=się=w=dwóch=przekrojach=na=każde=RM=mK= =
eF= ldchólenie=linii=ław=od=projektowanego=kierunkuK=
= aopuszczalne=odchólenie=linii=ław=od=projektowanego=kierunku=nie=może=przekraczać=±=O=cm=na=każde=RM=m=

wókonanej=ławóK=

SKPKPK pprawdzenie=ustawienia=krawężników=

= mrzó=ustawianiu=krawężników=należó=sprawdzaćW=
aF===== dopuszczalne= odchólenia= linii= krawężników=w=poziomie= od= linii= projektowanejI= które= wónosi= ±= N= cm= na=
każde=RM=m=ustawionego=krawężnikaI=
bF====dopuszczalne=odchólenie=niweletó=górnej=płaszczóznó=krawężnika=od=niweletó=projektowanejI=które=wónosi=
±=N=cm=na=każde=RM=m=ustawionego=krawężnikaI=
cF=====równość=górnej=powierzchni=krawężnikówI=sprawdzane=przez=przółożenie=w=dwóch=punktach=na=każde=NMM=
m=krawężnikaI= trzómetrowej=łatóI=przó=czóm=prześwit=pomiędzó=górną=powierzchnią=krawężnika= i=przółożoną=
łatą=nie=może=przekraczać=N=cmI=
dF==== dokładność= wópełnienia= spoin= bada= się=co=NM=metrówK=ppoinó=muszą=bóć= wópełnione=całkowicie=na=pełną=
głębokośćK=
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TK lBjfAo olBÓT 

TKNK lgólne zasadó obmiaru robót 

= lgólne=zasadó=obmiaru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=TK=

TKOK gednostka obmiarowa 

= gednostką=obmiarową=jest=m=EmetrF=ustawionego=krawężnika=betonowegoK=

UK laBfÓo olBÓT 

UKNK lgólne zasadó odbioru robót 

= lgólne=zasadó=odbioru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=UK=
= oobotó= uznaje= się= za= wókonane= zgodnie= z= dokumentacją= projektowąI= pTtiloB= i= wómaganiami=
fnżónieraI=jeżeli=wszóstkie=pomiaró=i=badania=z=zachowaniem=tolerancji=wg=pkt=S=dałó=wóniki=pozótówneK=

UKOK ldbiór robót zanikającóch i ulegającóch zakróciu 

= ldbiorowi=robót=zanikającóch=i=ulegającóch=zakróciu=podlegająW=
-======wókonana=ławaI=
-======wókonana=podsópkaK=

9K mlapTAtA mŁATklŚCf 

9KNK lgólne ustalenia dotóczące podstawó płatności 

= lgólne= ustalenia= dotóczące= podstawó= płatności= podano= w= pTtiloB= aJjJMMKMMKMM= „tómagania=
ogólne≤=pkt=VK=

9KOK Cena jednostki obmiarowej 

= Cena=ustawienia=N=m=krawężnika=betonowego=obejmujeW=
-======prace=pomiarowe=i=robotó=przógotowawczeI=
-======dostarczenie=materiałów=na=miejsce=wbudowaniaI=
-======ewK=wókonanie=szalunkuI=
-======wókonanie=ławóI=
-======wókonanie=podsópkiI=
-======ustawienie=krawężników=na=mokrej=ławie=betonowejI=
-======zalanie=szczelinó=bitumiczną=masą=zalewowąI=
-======zasópanie=zewnętrznej=ścianó=krawężnika=gruntem=i=ubicieI=
-======przeprowadzenie=badań=i=pomiarów=wómaganóch=w=specófikacji=technicznejK=
=

NMK mowbmfpY wtfĄwAkb 

NMKNK kormó 

==NK= mkJBJMSMRM= oobotó=ziemne=budowlane=
==OK= mkJbk=OMSJNWOMMP= Beton=zwókłó=
==QK= mkJbk=NPNPVWOMMP= hruszówo=mineralneK=miaski=do=zapraw=budowlanóch=
==RK= mkJbk=NOSOMWOMMQ= hruszówa=mineralne=do=betonu=zwókłego=
==SK= mkJBJNMMON= mrefabrókató=budowlane=z=betonuK=jetodó=pomiaru=cech=geometrócznóch=
NMK= mkJbk=NVTJNWOMMO= CementK= Cement= powszechnego= użótkuK= pkładI= wómagania= i= ocena=

zgodności=
NNK= mkJbk=NMMUWOMMQ= jateriałó=budowlaneK=toda=do=betonów=i=zapraw=
NOK= BkJUULSTPNJMU= CementK=Transport=i=przechowówanie=
NPK= BkJTQLSTTNJMQ= arogi=samochodoweK=jasa=zalewowa=
NQK= mkJbk=NPPSV= tspólne=wómagania=dla=prefabrókatów=z=betonu=
NRK= mkJbk=NPQM= hrawężniki=betonoweK=tómagania=i=metodó=badań=
NSK= BkJSQLUUQRJMO= hrawężniki=uliczneK=tarunki=techniczne=ustawiania=i=odbioruK=

NMKOK fnne dokumentó 

NTK==hatalog=powtarzalnóch=elementów=drogowóch=EhmbaFI=Transprojekt=J=tarszawaI=NVTV=i=NVUO=rK=
=
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a J MUKMOKMO 
  

kAtfbowCekfA w Borhltbg hlpThf BbTlkltbg 

NK tpTĘm 

NKNK mrzedmiot pTtiloB 

 mrzedmiotem= niniejszej= szczegółowej= specófikacji= technicznej= EpTtiloBF= są= wómagania= dotóczące=
wókonania= i= odbioru= robót= związanóch= z= wókonaniem= nawierzchni= z= kostki= brukowej= betonowej= w= ramach=
inwestócji=pnK=„Budowa parkingu na działce PTOLP przó ulicó kowej w wdzieszowicach”K=

NKOK wakres stosowania pTtiloB 

 pzczegółowe= ppecófikacje= Techniczne= EpTtiloBF= stanowią= część= aokumentów= mrzetargowóch=
i=hontraktowóch=i=należó=je=stosować=przó=zlecaniu=i=realizacji=robót=opisanóch=w=pK=NKN=niniejszej=specófikacjiK=

NKPK wakres robót objętóch pTtiloB 

 rstalenia= zawarte= w= niniejszej= specófikacji= dotóczą= zasad= prowadzenia= robót= związanóch=
z=wókonaniem=nawierzchni=z=brukowej=kostki=betonowejK=
=
wakres=robót=obejmujeW=
J= wókonanie= nawierzchni= z= kostki= brukowej= betonowej= szarej= grK= S= cm= na= podsópce= cementowoJpiaskowej=
====grK=P=cm=z=wópełnieniem=spoin=piaskiem=
J= wókonanie= nawierzchni= z= kostki= brukowej= betonowej= szarej= grK= U= cm= na= podsópce= cementowoJpiaskowej=
====grK=P=cm=z=wópełnieniem=spoin=piaskiem=
J=wókonanie=nawierzchni=z=kostki=brukowej=betonowej=czerwonej=grK=U=cm=na=podsópce=cementowoJpiaskowej=
====grK=P=cm=z=wópełnieniem=spoin=piaskiem=
J= wókonanie= nawierzchni= z= kostki= brukowej= betonowej= na= podsópce= cementowoJpiaskowej=
====grK=P=cm=z=wópełnieniem=spoin=piaskiem=–=kostka=z=rozbiórki=
=

NK4K lkreślenia podstawowe 

NK4KNK Betonowa=kostka=brukowa=J=kształtka=wótwarzana=z=betonu=metodą=wibroprasowaniaK=mrodukowana=jest=
jako=kształtka=jednowarstwowa=lub=w=dwóch=warstwach=połączonóch=ze=sobą=trwale=w=fazie=produkcjiK=

NK4KOK mozostałe= określenia= podstawowe= są= zgodne= z= obowiązującómiI= odpowiednimi= polskimi= normami=
i=z=definicjami=i=z=definicjami=podanómi=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKQK=

NKRK lgólne wómagania dotóczące robót  

= lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKRK=

OK jATbofAŁY 

OKNK lgólne wómagania dotóczące materiałów 

= lgólne=wómagania=dotóczące=materiałówI=ich=pozóskiwania=i=składowaniaI=podano=w==pTtiloB=aJ
jJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=OK=

OKOK Betonowa kostka brukowa J wómagania 

OKOKNK Aprobata=techniczna=

= tarunkiem=dopuszczenia=do=stosowania= betonowej=kostki= brukowej= w=budownictwie=drogowóm= jest=
posiadanie=aprobató=technicznejI=wódanej=przez=uprawnioną=jednostkęK=

OKOKOK =tógląd=zewnętrznó=

= ptruktura=wórobu=powinna=bóć=zwartaI=bez=rósI=pęknięćI=plam=i=ubótkówK=
= mowierzchnia= górna= kostek= powinna= bóć= równa= i= szorstkaI= a= krawędzie= kostek= równe= i= prosteI=
wklęśnięcia=nie=powinnó=przekraczać=O=mm=dla=kostek=o=grubości=SM=i=UM=mmK=

OKOKPK hształtI=wómiaró=i=kolor=kostki=brukowej=
= =
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ao=wókonania=nawierzchni= jezdni= stosuje= się=betonową=kostkę=brukową= szarą=o=grubości=UM=mmI=do=
wókonania=nawierzchni=miejsc=parkingowóch=stosuje=się=betonową=kostke=brukową=czerwoną=o=grubości=UM=mmI=
natomiast=do=wókonania=nawierzchni=opaskiLchodnika=kostkę=brukową=betonową=szarą=o=grubości=S=cmK=

hostki=o=takiej=grubości=są=produkowane=w=krajuK=
= Tolerancje=wómiarowe=wónosząW=
-======na=długości= = ±=P=mmI=
-======na=szerokości== ±=P=mmI=
-======na=grubości= = ±=R=mmK=

OKOK4K Cechó=fizókomechaniczne=betonowóch=kostek=brukowóch=

= Betonowe=kostki=brukowe=powinnó=mieć=cechó=fizókomechaniczne=określone=w=tablicó=NK=

Tablica=NK=Cechó=fizókomechaniczne=betonowóch=kostek=brukowóch=

ipK= Cechó= tartość=

N= tótrzómałość=na=ściskanie=po=OU=dniachI=jmaI=co=najmniej=
aF=średnia=z=sześciu=kostek=
bF=najmniejsza=pojedónczej=kostki=

==
SM=
RM=

O= kasiąkliwość=wodą=wg=mkJbk=OMSJNWOMMP=xOzI=BI=nie=więcej=niż= R=

P= ldporność=na=zamrażanieI=po=RM=cóklach=zamrażaniaI=wg=mkJbk=OMSJ
NWOMMP=xOzW=
aF=pęknięcia=próbki=
bF=strata=masóI=BI=nie=więcej=niż=
cF=obniżenie=wótrzómałości=na=ściskanie=w=stosunku=do=wótrzómałości=
=====próbek=nie=zamrażanóchI=BI=nie=więcej=niż=

==
brak=

R=
==

OM=

Q= Ścieralność=na=tarczó=Boehmego=wg=mkJbk=NQNRTWOMMR=xNzI=mmI=nie=
więcej=niż= Q=

==

OKPK jateriałó do produkcji betonowóch kostek brukowóch 

OKPKNK Cement=

= ao=produkcji=kostki=brukowej=należó=stosować=cement=portlandzkiI=bez=dodatkówI=klasó=nie=niższej=niż=
„POIR≤K=waleca=się=stosowanie=cementu=o=jasnóm=kolorzeK=Cement=powinien=odpowiadać=wómaganiom=mkJbk=
NVTJNWOMMO=xQzK=

OKPKOK  hruszówo=do=betonu=

= kależó=stosować=kruszówa=mineralne==odpowiadające=wómaganiom=mkJbk=NOSOMWOMMQ=xPzK=
= rziarnienie= kruszówa= powinno= bóć= ustalone= w= recepcie= laboratorójnej= mieszanki= betonowejI= przó=
założonóch=parametrach=wómaganóch=dla=produkowanego=wórobuK=

OKPKPK toda=

= toda=powinna=bóć=odmianó=„N≤=i=odpowiadać=wómaganiom=mkJbk=NMMUWOMMQ=xRzK=

OKPK4K aodatki=

= ao=produkcji=kostek=brukowóch=stosuje=się=dodatki=w=postaci=plastófikatorów=i=barwnikówI=zgodnie=z=
receptą=laboratorójnąK=
= mlastófikatoró=zapewniają=gotowóm=wórobom=większą=wótrzómałośćI=mniejszą=nasiąkliwość=i=większą=
odporność=na=niskie=temperaturó=i=działanie=soliK=
= ptosowane= barwniki= powinnó= zapewnić= kostce= trwałe= wóbarwienieK= mowinnó= to= bóć= barwniki=
nieorganiczneK=

PK pmowĘT 

PKNK lgólne wómagania dotóczące sprzętu 

= lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=PK=
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PKOK pprzęt do wókonania nawierzchni z kostki brukowej 

= jałe=powierzchnie=z=kostki=brukowej=wókonuje=się=ręcznieK=
= jożna= stosować= mechaniczne= urządzenia= układająceK= rrządzenie= składa= się= z= wózka= i= chwótaka=
sterowanego=hódraulicznieI=służącego=do=przenoszenia=z=paletó=warstwó=kostek=na=miejsce=ich=ułożeniaK==
= ao=zagęszczenia=nawierzchni=stosuje=się=wibratoró=płótowe=z=osłoną=z=tworzówa=sztucznegoK=

4K ToAkpmloT 

4KNK lgólne wómagania dotóczące transportu 

= lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=
QK=

4KOK Transport betonowóch kostek brukowóch 

= rformowane= w= czasie= produkcji= kostki= betonowe= układane= są= warstwowo= na= palecieK= mo= uzóskaniu=
wótrzómałości= betonu= minK= MIT= wótrzómałości= projektowanejI= kostki= przewożone= są= na= stanowiskoI= gdzie=
specjalne= urządzenie= pakuje= je= w= folię= i= spina= taśmą= stalowąI= co= gwarantuje= transport= samochodami= w=
nienaruszonóm=stanieK=
= hostki=betonowe=można=również=przewozić=samochodami=na=paletach=transportowóch=producentaK=

RK tYhlkAkfb olBÓT 

RKNK lgólne zasadó wókonania robót 

 lgólne=zasadó=wókonania=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=RK=

RKOK horóto pod wókonanie konstrukcji nawierzchni 

= horóto= wókonane= w= podłożu= powinno= bóć= wóprofilowane= zgodnie= z= projektowanómi= spadkami=
podłużnómi= i=poprzecznómi=oraz=zgodnie=z=wómaganiami=podanómi=w=pTtiloB=aJMQKMNKMN=„horóto=wraz=z=
profilowaniem= i= zagęszczeniem=podłoża≤K= tskaźnik=zagęszczenia=koróta=nie=powinien= bóć=mniejszó=niż= NIMM=
według=normalnej=metodó=mroctoraK=
 
RKPK modsópka 
 modsópkę=należó=wókonać=z=mieszanki=cementowoJpiaskowej=grubości=P=cm=zgodnie=z=dokumentacją=
projektowąK=
= kależó= stosować= piasek= odpowiadającó= wómaganiom= normó= mkJbk= NOSOMWOMMQ= xPz= oraz= cement=
odpowiadającó=zapisom=zawartóm=w=pK=OKPKN=niniejszej=pTtiloBK=
= =drubość= podsópki= po= zagęszczeniu= powinna= wónosić= P= cmK= modsópka= powinna= bóć= zwilżona= wodąI=
zagęszczona=i=wóprofilowanaK=

RK4K rkładanie nawierzchni z betonowóch kostek brukowóch 

= w= uwagi= na= różnorodność= kształtów= i= kolorów= produkowanóch= kostekI= możliwe= jest= ułożenie=
dowolnego=wzoru=J=wcześniej=ustalonego=w=dokumentacji=projektowej=lub=zaakceptowanego=przez=fnżónieraK=
= hostkę=układa= się=na=podsópce= cementowoJpiaskowej= w=taki=sposóbI= abó=szczelinó=międzó=kostkami=
wónosiłó=od=O=do=P=mmK=hostkę=należó=układać=okK=NIR=cm=wóżej=od=projektowanej=niweletó=nawierzchniI=gdóż=
w=czasie=wibrowania=EubijaniaF=podsópka=ulega=zagęszczeniuK=
= mo=ułożeniu=kostkiI= szczelinó=należó=wópełnić=piaskiemI=a=następnie=zamieść=powierzchnię=ułożonóch=
kostek=przó=użóciu=szczotek=ręcznóch=lub=mechanicznóch=i=przóstąpić=do=ubijania=nawierzchniK=
= ao= ubijania= ułożonej= nawierzchni= z= kostek= brukowóchI= stosuje= się= wibratoró= płótowe= z= osłoną= z=
tworzówa=sztucznego=dla=ochronó=kostek=przed=uszkodzeniem=i=zabrudzeniemK=tibrowanie=należó=prowadzić=od=
krawędzi=powierzchni=ubijanej=w=kierunku=środka=i=jednocześnie=w=kierunku=poprzecznóm=kształtekK=
= ao=zagęszczania=nawierzchni=z=betonowóch=kostek=brukowóch=nie=wolno=użówać=walcaK=
= mo=ubiciu=nawierzchni=należó=uzupełnić=szczelinó=materiałem=do=wópełnienia=i=zamieść=nawierzchnięK=
mo=wópełnieniu=spoin=piaskiem=nawierzchnia=nie=wómaga=pielęgnacji=J=może=bóć=zaraz=oddana=do=użótkowaniaK=

SK hlkToliA gAhlŚCf olBÓT 

SKNK lgólne zasadó kontroli jakości robót 

= lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=SK=
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SKOK Badania przed przóstąpieniem do robót 

= mrzed= przóstąpieniem= do= robót= tókonawca= powinien= sprawdzićI= czó= producent= kostek= brukowóch=
posiada=aprobatę=technicznąK=
= =
SKPK Badania w czasie robót 

SKPKNK pprawdzenie=podłoża=

= pprawdzenie= podłoża= polega= na= stwierdzeniu= zgodności= z= dokumentacją= projektową= i= odpowiednimi=
pTtiloBK=
= aopuszczalne=tolerancje=wónoszą=dlaW=
-======głębokości=korótaW==

-======o=szerokości=do=P=mW= = ±=N=cmI==
-======o=szerokości=powóżej=P=mW= ±=O=cmI=

-======szerokości=korótaW=±=R=cmK=

SKPKOK pprawdzenie=podsópki=

= pprawdzenie=podsópki=w=zakresie=grubości=i=wómaganóch=spadków=poprzecznóch=i=podłużnóch=polega=
na=stwierdzeniu=zgodności=z=dokumentacją=projektową=oraz=pkt=RKP=niniejszej=pTtiloBK==

SKPKPK pprawdzenie=wókonania=nawierzchni=

= pprawdzenie= prawidłowości= wókonania= nawierzchni= z= betonowóch= kostek= brukowóch= = polega= na=
stwierdzeniu=zgodności=wókonania=z=dokumentacją=projektową=oraz=wómaganiami=pkt=RKQ=niniejszej=pTtiloBW=
-======pomierzenie=szerokości=spoinI=
-======sprawdzenie=prawidłowości=ubijania=EwibrowaniaFI=
-======sprawdzenie=prawidłowości=wópełnienia=spoinI=
- sprawdzenieI=czó=przójętó=deseń=EwzórF=i=kolor=nawierzchni=jest=zachowanóK=

SK4K pprawdzenie cech geometrócznóch nawierzchni 

SK4KNK =pprawdzenie=równości=nawierzchni=

= pprawdzenie= równości= nawierzchni= przeprowadzać= należó= łatą= co= najmniej= raz= na= każde= RMJNMM= mO=
ułożonej=nawierzchni=i=w=miejscach=wątpliwóchK=aopuszczalnó=prześwit=pod=łatą=Q=m=nie=powinien=przekraczać=
NIM=cmK=

SK4KOK pprawdzenie=profilu=podłużnego=

= pprawdzenie=profilu=podłużnego=przeprowadzać=należó=za=pomocą=niwelacjiI=biorąc=pod=uwagę=punktó=
charakteróstóczneI=jednak=nie=rzadziej=niż=co=RM=mK=
= ldchólenia=od=projektowanej=niweletó=w=punktach=załamania=niweletó=nie=mogą=przekraczać=±=O=cmK=

SK4KPK pprawdzenie=przekroju=poprzecznego=

= pprawdzenie=przekroju=poprzecznego=dokonówać= należó=szablonem=z= poziomicąI= co=najmniej= raz=na=
każde= RM= do= NMM= mO= nawierzchni= i= w= miejscach= wątpliwóchK= aopuszczalne= odchólenia= od= projektowanego=
profilu=wónoszą=±=MIPBK=

TK lBjfAo olBÓT 

TKNK lgólne zasadó obmiaru robót 

= lgólne=zasadó=obmiaru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=TK=

TKOK gednostka obmiarowa 

= gednostką=obmiarową=jest=mO=Emetr=kwadratowóF=wókonanej=nawierzchni=z=brukowej=kostki=betonowejK=

UK laBfÓo olBÓT 

= lgólne=zasadó=odbioru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=UK=
= oobotó= uznaje= się= za= wókonane= zgodnie= z= dokumentacją= projektowąI= pTtiloB= i= wómaganiami=
fnżónieraI=jeżeli=wszóstkie=pomiaró=i=badania=z=zachowaniem=tolerancji=wg=pkt=S=dałó=wóniki=pozótówneK=

UKOK ldbiór robót zanikającóch i ulegającóch zakróciu 

= ldbiorowi=robót=zanikającóch=i=ulegającóch=zakróciu=podlegająW=
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-======wókonana=podsópkaK=

9K mlapTAtA mŁATklŚCf 

9KNK lgólne ustalenia dotóczące podstawó płatności 

= lgólne= ustalenia= dotóczące= podstawó= płatności= podano= w= pTtiloB= aJjJMMKMMKMM= „tómagania=
ogólne≤=pkt=VK=

9KOK Cena jednostki obmiarowej 

= Cena=wókonania=N=mO=nawierzchni=z=brukowej=kostki=betonowej=obejmujeW=
-======prace=pomiarowe=i=robotó=przógotowawczeI=
- dostarczenie=materiałów=na=miejsce=wbudowaniaI=
- przógotowanie=podłożaI=
-======wókonanie=podsópkiI=
-======ułożenie=kostki=brukowej=wraz=z=zagęszczeniem=i=wópełnieniem=szczelinI=
-======przeprowadzenie=badań=i=pomiarów=wómaganóch=w=specófikacji=technicznejK=

NMK mowbmfpY wtfĄwAkb 

NMKNK kormó 

NK= mkJbk=NQNRTWOMMR= jateriałó=kamienneK=lznaczanie=ścieralności=na=tarczó=Boehmego=
OK= mkJbk=OMSJNWOMMP= Beton=zwókłó=
PK= mkJbk=NOSOMWOMMQ= hruszówa=mineralne=do=betonu=zwókłego=
QK= mkJbk=NVTJNWOMMO= CementK=Cement=powszechnego=użótkuK=pkładI=wómagania=i=ocena=zgodności=
RK= mkJbk=NMMUWOMMQ= jateriałó=budowlaneK=toda=do=betonów=i=zapraw=
SK= BkJSULUVPNJMN= arogi=samochodoweK=lznaczenie=wskaźnika=piaskowegoK=

NMKOK fnne dokumentó 

= kie=wóstępująK=
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aKMUKMPKMN 
 

lBowbŻA BbTlkltb 
  
NK tpTĘm 

NKNK mrzedmiot pTtiloB 

 mrzedmiotem=niniejszej=pzczegółowej=ppecófikacji= Technicznej= EpTtiloBF=są= wómagania=dotóczące=
wókonania=i=odbioru=robót=związanóch=z=ustawieniem=betonowego=obrzeża=betonowego=w=ramach=inwestócji=pnK=
„Budowa parkingu na działce PTOLP przó ulicó kowej w wdzieszowicach”K=

NKOK wakres stosowania pTtiloB 

 pzczegółowe= ppecófikacje= Techniczne= EpTtiloBF= stanowią= część= aokumentów= mrzetargowóch=
i=hontraktowóch=i=należó=je=stosować=przó=zlecaniu=i=realizacji=robót=opisanóch=w=pK=NKN=niniejszej=specófikacjiK=

NKPK wakres robót objętóch pTtiloB 

 rstalenia=zawarte=w=niniejszej=specófikacji=dotóczą=zasad=prowadzenia=robót=związanóch=z=ustawieniem=
betonowego=obrzeża=betonowego=na=ławie=betonowej=z=oporemK=
=
wakres=robót=obejmujeW=
J=ustawienie=obrzeżó=betonowóch=o=wómiarach=UxPM=cm=na=ławie=betonowej=z=oporem=
=

NK4K lkreślenia podstawowe 

NK4KNK lbrzeża= chodnikowe= J= prefabrókowane= belki= betonowe= rozgraniczające= jednostronnie= lub= dwustronnie=
ciągi=komunikacójne=od=terenów=nie=przeznaczonóch=do=komunikacjiK=

NK4KOK mozostałe= określenia= podstawowe= są= zgodne= z= obowiązującómiI= odpowiednimi= polskimi= normami= =
i=definicjami=podanómi=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤pkt=NKQK=

NKRK lgólne wómagania dotóczące robót 

= lgólne=wómagania=dotóczące=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=NKRK=

OK jATbofAŁY 

OKNK lgólne wómagania dotóczące materiałów 

= lgólne=wómagania=dotóczące=materiałówI=ich=pozóskiwania=i=składowania=podano=w=pTtiloB=aJjJ
MMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=OK=

OKOK ptosowane materiałó 

= jateriałami=stosowanómi=sąW=
-======obrzeża=odpowiadające=wómaganiom=mkJbk=NPQM=xVz=i=mkJbk=NPPSV=xUz=–=gatunek=NI=
-======materiałó=do=wókonania=ław=pod=obrzeżaI=
-======cement=wg=mkJbk=NVTJNWOMMO=xTzI=
-======piasek=do=podsópki=cementowoJpiaskowej=wg=mkJbk=NOSOMWOMMQ=xPzK=
=
OKPK Betonowe obrzeża chodnikowe J klasófikacja 
t=zależności=od=przekroju=poprzecznego=rozróżnia=się=dwa=rodzaje=obrzeżóW=
- obrzeże=niskie= J=lnI=
- obrzeże=wósokie= J=lwK=
= =
t=zależności=od=dopuszczalnóch=wielkości=i=liczbó=uszkodzeń=oraz=odchółek=wómiarowóch=obrzeża=dzieli=się=
naW=
- gatunek=N=J=dNI=
- gatunek=O=J=dOK=
=
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OK4K Betonowe obrzeża chodnikowe J wómagania techniczne 

OK4KNK tómiaró betonowóch obrzeżó betonowóch 

= hształt=obrzeżó=betonowóch=przedstawiono=na=rósunku=NI=a=wómiaró=podano=w=tablicó=NK=

=oósunek=NK=hształt=betonowego=obrzeża=chodnikowego=

Tablica=NK=tómiaró=obrzeżó=

oodzaj= tómiaró=obrzeżóI===cm=
obrzeża= N= b= h= rLskos=

lw= NMM= U= PM= N=
 
OK4KOK aopuszczalne odchółki wómiarów obrzeżó=

= aopuszczalne=odchółki=wómiarów=obrzeżó=podano=w=tablicó=OK=

==
Tablica=OK=aopuszczalne=odchółki=wómiarów=obrzeżó=

oodzaj= aopuszczalna=odchółkaI=mm=
wómiaru= datunek=N=

l= ±=U=

bI===h= ±=P=
==

OK4KPK aopuszczalne wadó i uszkodzenia obrzeżó=

= mowierzchnie=obrzeżó=powinnó=bóć=bez=rósI=pęknięć=i=ubótków=betonuI=o=fakturze=z=formó=lub=zatartejK=
hrawędzie=elementów=powinnó=bóć=równe=i=prosteK=
= aopuszczalne= wadó= oraz= uszkodzenia= powierzchni= i= krawędzi= elementów= nie= powinnó= przekraczać=
wartości=podanóch=w=tablicó=PK=

Tablica=PK=aopuszczalne=wadó=i=uszkodzenia=obrzeżó=

==
oodzaj=wad=i=uszkodzeń=

aopuszczalna=wielkość==

== datunek=N=
tklęsłość=lub=wópukłość=powierzchni=i=krawędzi=w=mm= O=
pzczerbó=
i=uszkodzenia=

ograniczającóch= powierzchnie=górne=
(ścieralneF= niedopuszczalne=

krawędzi=i=narożó= ograniczającóch===pozostałe=
powierzchnieW=

==

== liczbaI=max= O=
== długośćI=mmI=max= OM=
== głębokośćI=mmI=max= S=
==

 

OK4K4K pkładowanie=
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= Betonowe=obrzeża=chodnikowe=mogą=bóć=przechowówane=na=składowiskach=otwartóchI=posegregowane=
według=rodzajów=i=gatunkówK=
= Betonowe=obrzeża=chodnikowe=należó=układać=z=zastosowaniem=podkładek=i=przekładek=drewnianóch=o=
wómiarach =co =najmniejW =grubość= OIR =cmI =szerokość= R =cmI =długość= minimum =R =cm =większa =niż= szerokość=
obrzeżaK=

OK4KRK Beton i jego składniki=

OK4KRKNK Beton do produkcji obrzeżó=

= ao= produkcji= obrzeżó= należó= stosować= beton= wg= mkJbk= OMSJNWOMMP= xOzI= klasó= C= OMLOR= i= C= ORLPMK=
t=przópadku=wókonówania=obrzeżó=dwuwarstwowóchI=górna=ElicowaF=warstwa=obrzeżó=powinna=bóć=wókonana=
z=betonu=klasó=C=ORLPMK=
= Beton=użótó=do=produkcji=obrzeżó=powinien=charakterózować=sięW=
-======nasiąkliwościąI=poniżej=QBI=
-======ścieralnością=na=tarczó=BoehmegoI=dla=gatunku=NW=P=mmI=dla=gatunku=OW=Q=mmI=
-======mrozoodpornością=i=wodoszczelnościąI=zgodnie=z=normą=mkJbk=OMSJNWOMMP=xOzK=

OK4K4KOK  Cement=

= Cement= stosowanó=do= betonu= powinien= bóć= cementem= portlandzkim= klasó=nie=niższej=niż= „POIR≤= wg=
mkJbk=NVTJNWOMMO=xTzK=

= mrzechowówanie=cementu=powinno=bóć=zgodne=z=BkJUULSTPNJMUK=

OK4K4KPK hruszówo=

= hruszówo=powinno=odpowiadać=wómaganiom=mkJbk=NOSOMWOMMQ=xRzK=
= hruszówo= należó= przechowówać= w= warunkach= zabezpieczającóch= je= przed= zanieczószczeniemI=
zmieszaniem=z=kruszówami=innóch=asortómentówI=gatunków=i=marekK=

OK4K4K4K toda=

= toda=powinna=bóć=odmianó=„N≤=i=odpowiadać=wómaganiom=mkJbk=NMMUWOMMQ=xNNzK=

OKRK jateriałó na ławę 

= ao= wókonania= ław= pod= obrzeża= należó= stosować= beton= klasó= C= NOLNRI= wg= mkJbk= OMSJNWOMMP= xOzI=
którego=składniki=powinnó=odpowiadać=wómaganiom=punktu=OKQKR=niniejszej=pTtiloBK=

OKSK jateriałó na podsópkę i do zaprawó 

= miasek= na= podsópkę= cementowoJpiaskową= oraz= do= zaprawó= cementowoJpiaskowej= powinien=
odpowiadać=wómaganiom=mkJbk=NOSOMWOMMQ=xQzK=
= Cement=na=podsópkę=i=do=zaprawó=cementowoJpiaskowej=powinien=bóć=cementem=portlandzkim=klasó=
nie=mniejszej=niż=„POIR≤I=odpowiadającó=wómaganiom=mkJbk=NVTJNWOMMO=xNMzK=
= toda=powinna=bóć=odmianó=„N≤=i=odpowiadać=wómaganiom=mkJbk=NMMUWOMMQ=xNNzK=

PK pmowĘT 

PKNK lgólne wómagania dotóczące sprzętu 

= lgólne=wómagania=dotóczące=sprzętu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=PK=

PKOK pprzęt do ustawiania obrzeżó 

= oobotó=wókonuje=się=ręcznie=przó=zastosowaniu=drobnego=sprzętu=pomocniczegoK=

4K ToAkpmloT 

4KNK lgólne wómagania dotóczące transportu 

= lgólne=wómagania=dotóczące=transportu=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=
QK=

4KOK Transport obrzeżó betonowóch 

= Betonowe=obrzeża=chodnikowe=mogą=bóć=przewożone=dowolnómi=środkami=transportu=po=osiągnięciu=
przez=beton=wótrzómałości=minimum=MIT=wótrzómałości=projektowanejK=
= lbrzeża=powinnó=bóć=zabezpieczone=przed=przemieszczeniem=się=i=uszkodzeniami=w=czasie=transportuK=
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4KPK Transport pozostałóch materiałów 

= Transport=cementu=powinien=się=odbówać=w=warunkach=zgodnóch=z=BkJUULSTPNJMU=xNOzK=
= hruszówa=można=przewozić=dowolnóm=środkiem=transportuI=w=warunkach=zabezpieczającóch=je=przed=
zanieczószczeniem= i= zmieszaniem= z= innómi= materiałamiK= modczas= transportu= kruszówa= powinnó= bóć=
zabezpieczone=przed=wósópaniemI=a=kruszówo=drobne=J=przed=rozpóleniemK=
= jasę=zalewową=należó=pakować=w=bębnó=blaszane=lub=beczki=drewnianeK=Transport=powinien=odbówać=
się=w=warunkach=zabezpieczającóch=przed=uszkodzeniem=bębnów=i=beczekK=
=

RK tYhlkAkfb olBÓT 

RKNK lgólne zasadó wókonania robót 

= lgólne=zasadó=wókonania=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=RK=

RKOK tókonanie koróta 

 horóto= należó= wókonać= zgodnie= z= pTtiloB= aKMOKMNKMN= „tókonanie= wókopów= w= gruntach=
nieskalistóch≤K= tómiaró= wókopu= powinnó= odpowiadać= wómiarom= ławó= w= planie= z= uwzględnieniem= w=
szerokości=dna=wókopu=ewK=konstrukcji=szalunkuK=
= tskaźnik=zagęszczenia=dna=wókonanego=koróta=pod= ławę=powinien=wónosić=co=najmniej=NIMM=według=
normalnej=metodó=mroctoraK=

RKPK tókonanie ław 

= Ławó= betonowe= z= oporem= wókonuje= się= w= szalowaniu= z= betonu= C= NOLNRK= Beton= rozścielonó= w=
szalowaniu= powinien= bóć= wórównówanó= warstwamiK= Betonowanie= ław= należó= wókonówać= zgodnie= z=
wómaganiami=mkJbk=NPNPVWOMMP=xPzI= przó=czóm=należó=stosować=co=RM=m= szczelinó=dólatacójne=wópełnione=
bitumiczną=masą=zalewowąK=
=
RK4K rstawienie betonowóch obrzeżó chodnikowóch 
= Betonowe=obrzeża=chodnikowe=należó=ustawiać=na= ławie=betonowej=z=oporem=i=podsópce=cementowoJ
piaskowej= NWP= grubości= P= cm= w= miejscu= i= ze= światłem= Eodległością= górnej= powierzchni= obrzeża= od= ciągu=
komunikacójnegoF=zgodnóm=z=ustaleniami=dokumentacji=projektowejK=
= wewnętrzna= ściana= obrzeża= powinna= bóć= obsópana= piaskiemI= żwirem= lub= miejscowóm= gruntem=
przepuszczalnómI=starannie=ubitómK=
= ppoinó=nie=powinnó=przekraczać=szerokości=P=mmK=

SK hlkToliA gAhlŚCf olBÓT 

SKNK lgólne zasadó kontroli jakości robót 

= lgólne=zasadó=kontroli=jakości=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=SK=

SKOK Badania przed przóstąpieniem do robót 

= mrzed=przóstąpieniem=do=robót=tókonawca=powinien=wókonać=badania=materiałów=przeznaczonóch=do=
ustawienia=betonowóch=obrzeżó=chodnikowóch=i=przedstawić=wóniki=tóch=badań=fnżónierowi=do=akceptacjiK=
= pprawdzenie= wóglądu= zewnętrznego= należó= przeprowadzić= na= podstawie= oględzin= elementu= przez=
pomiar= i= policzenie= uszkodzeń= wóstępującóch= na= powierzchniach= i= krawędziach= elementuI= zgodnie= z=
wómaganiami= tablicó= PK= momiaró= długości= i= głębokości= uszkodzeń= należó= wókonać= za= pomocą= przómiaru=
stalowego=lub=suwmiarki=z=dokładnością=do=N=mmI=zgodnie=z=ustaleniami=mkJBJNMMON=xQzK=
= pprawdzenie= kształtu= i= wómiarów= elementów= należó= przeprowadzić= z= dokładnością= do= N= mm= przó=
użóciu= suwmiarki= oraz= przómiaru= stalowego= lub= taśmóI= zgodnie= z= wómaganiami= tablicó=N= i= OK= pprawdzenie=
kątów= prostóch= w= narożach= elementów= wókonuje= się= przez= przółożenie= kątownika= do= badanego= naroża= i=
zmierzenia=odchółek=z=dokładnością=do=N=mmK=
= Badania= pozostałóch= materiałów= powinnó= obejmować= wszóstkie= właściwości= określone= w= normach=
podanóch=dla=odpowiednich=materiałów=wómienionóch=w=pkt=OK=

SKPK Badania w czasie robót 

= t=czasie=robót=należó=sprawdzać=wókonanieW=
aF====ławó=betonowej=oraz=podsópki=cementowoJpiaskowej=zgodnie=z=pktK=R=
bF===== ustawienia= betonowego= obrzeża= chodnikowego= J= zgodnie= z= wómaganiami= pkt= RKQI= przó= dopuszczalnóch=
odchóleniachW=
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-======linii=obrzeża=w=planieI=które=może=wónosić=±=O=cm=na=każde=RM=m=długości=obrzeżaI=
-======niweletó=górnej=płaszczóznó=obrzeża=I=które=może=wónosić=±N=cm=na=każde=RM=m=długości=obrzeżaI=

TK lBjfAo olBÓT 

TKNK lgólne zasadó obmiaru robót 

= lgólne=zasadó=obmiaru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=TK=

TKOK gednostka obmiarowa 

= gednostką=obmiarową=jest=m=EmetrF=ustawionego=betonowego=obrzeża=chodnikowegoK=

UK laBfÓo olBÓT 

UKNK lgólne zasadó odbioru robót 

 lgólne=zasadó=odbioru=robót=podano=w=pTtiloB=aJjJMMKMMKMM=„tómagania=ogólne≤=pkt=UK=
= oobotó= uznaje= się= za= wókonane= zgodnie= z= dokumentacją= projektowąI= pTtiloB= i= wómaganiami=
fnżónieraI=jeżeli=wszóstkie=pomiaró=i=badania=z=zachowaniem=tolerancji=wg=pkt=S=dałó=wóniki=pozótówneK=

UKOK ldbiór robót zanikającóch i ulegającóch zakróciu 

= ldbiorowi=robót=zanikającóch=i=ulegającóch=zakróciu=podlegająW=
-======wókonana=ławaK=

9K mlapTAtA mŁATklŚCf 

9KNK lgólne ustalenia dotóczące podstawó płatności 

= lgólne= ustalenia= dotóczące= podstawó= płatności= podano= w= pTtiloB= aJjJMMKMMKMM= „tómagania=
ogólne≤=pkt=VK=

9KOK Cena jednostki obmiarowej 

= Cena=ustawienia=N=m=betonowego=obrzeża=chodnikowego=obejmujeW=
-======prace=pomiarowe=i=robotó=przógotowawczeI=
-======dostarczenie=materiałów=na=miejsce=wbudowaniaI=
-======wókonanie=szalunkuI=
-======wókonanie=ławóI=
-======wókonanie=podsópkiI=
-======ustawienie=obrzeżaI=
-======obsópanie=zewnętrznej=ścianó=obrzeżaI=
-======wókonanie=badań=i=pomiarów=wómaganóch=w=specófikacji=technicznejK=

NMK mowbmfpY wtfĄwAkb 

kormó 

NK= mkJBJMSMRM= oobotó=ziemne=budowlane=
OK= mkJbk=OMSJNWOMMP= Beton=zwókłó=
PK= mkJbk=NOSOMWOMMQ= hruszówo=mineralneK=miasek=do=betonów=i=zapraw=
QK= mkJBJNMMON= mrefabrókató=budowlane=z=betonuK=jetodó=pomiaru=cech=geometrócznóch=
RK= mkJbk=NPMQPWOMMQ= hruszówo=mineralneK=hruszówa=naturalne=do=nawierzchni=drogowóchK=Żwir=

i=mieszanka=
SK= mkJbk=NPMQPWOMMQ= hruszówo= mineralneK= hruszówa= naturalne= do= nawierzchni= drogowóchK=

miasek=
TK= mkJbk=NVTJNWOMMO= CementK= Cement= powszechnego= użótkuK= pkładI= wómagania= i= ocena=

zgodności=
UK= mkJbk=NPPSV= tspólne=wómagania=dla=prefabrókatów=z=betonu=
VK= mkJbk=NPQM= hrawężniki=betonoweK=tómagania=i=metodó=badań=
NNK= mkJbk=NMMUWOMMQ= toda=do=betonów=i=zapraw=

=


