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1. WSTĘP 
 

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

hydrotechnicznych przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Punkt czerpania 

wody do celów p.poż. wraz z placem manewrowym z dopuszczeniem wykorzystania 

rekreacyjnego w miejscowości Czarnocin”. 
 

 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu 

i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisy techniczne i rysunki, roboty hydrotechniczne 

obejmują: 
 

• roboty ziemne: wykopy i zasypy 
 

• wykonanie narzutów ochronnych z kamienia o określonej w projekcie geometrii  
 

• ułożenie oraz montaż technologiczny zbrojenia geosyntetycznego – geowłókniny 

w miejscu wbudowania 
 

• roboty żelbetowe: wykonanie schodów zejściowych 

• roboty nawierzchniowe: wykonanie nawierzchni z płyt prefabrykowanych 

    wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

• roboty ciesielskie: wykonanie pokładu z profili z tworzywa sztucznego  
 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 

1.3.1. wykop – wyrobisko w gruncie 
 

1.3.2. nasyp – warstwa lub specjalnie ukształtowana budowla ziemna z materiału gruntowego 
 

1.3.3. zagęszczenie gruntu – proces budowlany, którego celem jest zmniejszenie objętości porów 

gruntu 
 

1.3.4. geowłóknina – płaskie geosyntetyki, wykonane z włókien polipropylenowych lub 

poliestrowych połączone mechanicznie – w wyniku igłowania (lub przeszywania) lub 

termicznie w wyniku zgrzewania 
 

1.3.5. beton – tworzywo budowlane powstałe przez stałe połączenie za pomocą spoiwa 

rozdrobnionych materiałów pochodzenia mineralnego 
 

1.3.6. konstrukcje żelbetowe – konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi prętami stalowymi w taki 

sposób, że sztywność i nośność konstrukcji uwarunkowana jest współpracą betonu i stali 
 

1.3.7. kamień łamany – kamień pochodzący ze złóż mineralnych poddany obróbce mechanicznej 

1.3.8. gabiony – konstrukcja w postaci kosza ze specjalnej siatki metalowej, o określonym 

kształcie i wymiarach, wypełnionego kamieniami, stosowana do wykonywania umocnień  
 

1.3.9. profile z tworzywa sztucznego – profile o przekroju prostokątnym stanowiące substytut 

drewna wykonane z mieszanki tworzyw sztucznych (polipropylenu i polietylenu). 

 
 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2.    MATERIAŁY 
 

2.1. roboty ziemne zasypowe 
– grunt piaszczysty rodzimy z wykopów na odkład, bez zanieczyszczeń organicznych 

 

2.2. roboty żelbetowe – schody + płyta wyrównująca pomiędzy pochylnią a istn. nawierzchnią 
– beton towarowy klasy C30/37 W6 F50 

– zbrojenie – stal BSt500 
 

2.3. geowłóknina  
− wodoprzepuszczalność (przy obciążeniu 20 kPa)  min.  1 l/s 

− gramatura       min. 600 g/m2  

− wytrzymałość na rozciąganie    min. 30,0 kN/m 

− wytrzymałość na przebicie (CBR)    min.  4,5 kN 
 

2.4. kamień łamany 
Kamienie łamane ze skał magmowych (granit lub sjenit) o następujących właściwościach: 

− wytrzymałość na ściskanie   min 180 Mpa 

− mrozoodporność    25 cykli 

− ścieralność na tarczy Boechmego  do 03,cm 

− ciężar objętościowy   26 do 27 kN/m3 

− nasiąkliwość wodą    do 0,2 % 
 

1. Kamień narzutu przed schodami: kamień łamany frakcji 10 do 20 cm 

2. Kamień do wypełnienia koszy gabionowych: kamień łamany frakcji 8 do15 cm 

3. Żwir – stopa pochylni: frakcja 16 do 32 mm 
 

2.5. kosze gabionowe 
Wymiary koszy (klatek) L×B×H= 2,0×1,0×0,5 m 

Do wykonania podstawy narzutu kamiennego użyć koszy gabionowych, wykonanych 

z siatki stalowej o sześciokątnych oczkach (8×10 cm) i podwójnym splocie drutów 

(niedopuszczalne jest użycie siatki o pojedynczym splocie – ogrodzeniowej, lub siatki 

zgrzewanej). Kosze powinny posiadać przegrody poprzeczne co 1m (za wyjątkiem koszy 

o długości 1,5 m). Drut stalowy gr. min. 3,7 mm, z którego wykonano siatkę, powinien być 
zabezpieczony przed korozją stopem cynkowo-aluminiowym galfan (GALMAC min. 

245 g/m2) i dodatkową powłoką z PCW. Kosze powinny być łączone drutem o tym samym 

zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut, z którego wykonana jest siatka, lub zszywkami 

ze stali nierdzewnej o wytrzymałości 170 MPa.  

Dla zastosowanego wyrobu należy przedstawić Deklarację Zgodności z odpowiednią 
Aprobatą Techniczną. 

 

2.6. profile z tworzywa sztucznego 

Profile uzyskiwane w wyniku recyklingu mieszanych tworzyw sztucznych 

o orientacyjnym składzie: polietylen 75÷85%, polipropylen 5÷10%, barwniki 

i stabilizatory 4% i domieszki. 

Parametry techniczne: 

•  gęstość     950 kg/m3 

• zmiany wymiarów liniowych w %, po: 

− 24 h w temp.+70°C   ± 0,3 

− 24 h w temp.-20°C   ± 0,3 

• wytrzymałość na zginanie   ≥ 12 MPa 

• moduł sprężystości przy zginaniu  ≥ 600 MPa 
 

Dla zastosowanego wyrobu należy przedstawić Deklarację Zgodności z odpowiednią 
Aprobatą Techniczną. 
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2.7. elementy nawierzchni 
• żelbetowe prefabrykowane płyty nawierzchniowe o wymiarach L×B×H=6×2×0,14 m, 

tzw. lotniskowe – elementy zakupione 
 

• betonowe kostki brukowe 

− kostka jednowarstwowa gatunku 1 

− klasa „35” 

− grubość 60 mm 

− kolor - dowolny 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót hydrotechnicznych przewiduje się użycie następującego sprzętu 

podstawowego: 

- dźwig samojezdny (minimum 5Mg), 

- koparka chwytakowa na podwoziu gąsienicowym, 

- spycharki gąsienicowe 100 kM, 

- zagęszczarki płytowe 

- samochody skrzyniowe, 

- samochody samowyładowcze, 

- przyczepa dłużycowa, 

- ciągnik kołowy 110 kM, 

- betonomieszarki samochodowe 6÷10 m3 

- samochodowa pompa do mieszanek betonowych 60÷200 m3/h 

- wibratory pogrążalne i listwowe,  

- deskowanie płytowe , 

- urządzenia do obróbki stali zbrojeniowej, 
 

4. TRANSPORT 
 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0.  

Do wykonania robót objętych niniejszą ST zastosowanie mają konwencjonalne środki 

transportu kołowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Roboty ziemne 
• wykopy – wykonać zgodnie z dokumentacją, na odkład, przy użyciu koparki 

podsiębiernej z łyżką do profilowania skarp, 

• zasypy – wykonywać warstwami gr. 20 do 30 cm z gruntu z odkładu z zagęszczeniem 

mechanicznym przy utrzymywaniu optymalnej wilgotności gruntu,  

Stopień zagęszczenia podłoża w strefie ponad zwierciadłem wody IS = 0,85 
 

5.2. Roboty żelbetowe  
5.2.1. Montaż zbrojenia 

• Montaż zbrojenia powinien być tak przeprowadzony, aby wykonane zbrojenie było 

zgodne z projektem i odpowiadało wymaganiom normy PN-B-03264. Przy 

wykonywaniu zbrojenia konstrukcji nie dopuszcza się żadnych odstępstw od projektu 

bez zgody nadzoru autorskiego. 

• Układanie zbrojenia należy wykonywać w uprzednio sprawdzonych i odebranych 

deskowaniach, zwracając szczególna uwagę przy montażu na właściwą grubość 
otulenia prętów wg projektu. 

• W czasie układania zbrojenia należy zastosować odpowiednią liczbę dystansowników, 

wykonanych z betonu lub tworzyw sztucznych, które zapewnią prętom wymaganą 
grubość otulania. Niedopuszczalne jest używanie dystansowników z materiałów 

ulegających korozji lub ją powodujących. 
 

Ułożone w deskowaniach zbrojenie powinno mieć zapewnioną odpowiednią sztywność, 
aby nie uległo deformacjom w czasie układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
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Dokonany odbiór zbrojenia powinien być wpisany do dziennika budowy. Wpis ten 

powinien zawierać wniosek o dopuszczenie zbrojenia do betonowania. Niezależnie od 

wpisu dokonanego do dziennika budowy z odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, 

w którym powinny być podane numery rysunków projektu, odstępstwa od projektu, 

stwierdzenia o usunięciu wad i usterek i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 

 

5.2.2. Układanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa powinna być układana warstwami poziomymi o jednakowej grubości 

dostosowanej do docelowej grubości elementu i charakterystyki wibratorów 

przewidzianych do zagęszczania. 

Warstwy mieszanki betonowej należy układać pasami równoległymi do krótszego boku 

betonowanego elementu. Układanie każdej następnej warstwy należy prowadzić w takim 

samym porządku. 

Układanie nowej warstwy mieszanki betonowej powinno być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania warstwy wbudowanej uprzednio. Czas rozpoczęcia wiązania 

mieszanki powinien być ustalony doświadczalnie przez laboratorium. 
 

Mieszanka betonowa musi być starannie i równomiernie zagęszczona. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na zagęszczenie wokół zbrojenia, zakotwień, narożników deskowań aby 

uzyskać beton pozbawiony kawern. 

Wibrowanie należy przeprowadzać do momentu zakończenia intensywnego osiadania 

mieszanki i zmniejszenia się wydobywania pęcherzyków powietrza. Należy mieć na 

uwadze możliwość rozsegregowania zagęszczonej mieszanki przy zbyt długim 

wibrowaniu. 

Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane w sposób 

ciągły w czasie całego procesu betonowania danego elementu przez nadzór techniczny 

wykonawcy i nadzór inwestorski. 
 

Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej do 

wiązania i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. 

Polega ona głównie na utrzymywaniu zewnętrznych powierzchni betonu w stanie 

wilgotnym przez: 

• polewanie lub spryskiwanie wodą 
 

• osłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, bawełnianymi lub 

włókniną geotechniczną, 
 

• wykonanie obrzeży w postaci wałków z zaprawy (na poziomych powierzchniach 

betonu) i zalanie warstwą wody grubości 2-3 cm,. 
 

Przy temperaturze poniżej + 5° C betonu nie należy polewać, a przed utratą wilgotności 

chronić przez przykrywanie folią. 
 

5.3. Ułożenie gabionów 

• w zależności od poziomu wody gruntowej oraz możliwości sprzętowych wykonawcy 

dopuszcza się alternatywne układanie gabionów: 
 

− wypełnianie koszy kamieniami w jednym miejscu prefabrykacji i dowóz 

poszczególnych gabionów w miejsce wbudowania; do podnoszenia 

i przemieszczania koszy wypełnionych kamieniami stosować zawiesia 

z trawersami 

− montaż poszczególnych koszy w miejscu wbudowania i tam wypełnianie ich 

kamieniami 
 

• kolejne kosze należy połączyć ze sobą na obu stykających się narożnikach 

5.4. Elementy z profili z tworzywa sztucznego 
Profile z tworzywa sztucznego można, w razie potrzeby obrabiać tradycyjnymi 

narzędziami służącymi do obróbki drewna i metalu. 
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• warstwa zewnętrzna powinna sprawiać wrażenie jednorodności pod względem 

wielkości jak i koloru kamienia 
 

5.3. Wykonanie nawierzchni 
Nawierzchnię z betonowych kostek brukowych wykonać na podsypce cementowo-

wapiennej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Roboty ziemne 
Sprawdzeniu podlega: 

- usytuowanie wysokościowe oraz geometria wykopów i zasypów za pomocą 
przyrządów (niwelator, taśma miernicza) w zakresie zgodności z dokumentacją 
projektową i przyjętymi tolerancjami, 

- badanie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypu, 

- badanie stopnia zagęszczenia zasypów. 

 

6.2. Roboty żelbetowe 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane wg PN-88/B-

06250: 

- konsystencja mieszanki betonowej, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, 

- nasiąkliwość betonu,  

- odporność betonu na działanie mrozu,  

- przepuszczalność wody przez beton (szczelność) 
Badania należy przeprowadzić laboratoryjnie, na próbkach pobranych w trakcie układania 

mieszanki betonowej oczepu. 
 

W trakcie wszystkich czynności betonowania, kontrola powinna dotyczyć następujących 

zagadnień: 
• zapewnienia jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania, 

• zwilżenia podłoża i deskowań (bezpośrednio przed betonowaniem), 

• równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania, 

• przestrzegania ograniczeń co do maksymalnej wysokości spadania mieszanki w czasie 

jej podawania, 

• zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw, 

• jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczania do przewibrowania 

(rozsegregowania), 

• przestrzegania dopuszczalnego czasu pomiędzy mieszaniem składników mieszanki i jej 

zagęszczeniem, 

• dostosowania metod pielęgnacji do warunków otaczających i ewolucji wytrzymałości, 

• zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody (np. silne deszcze). 
 

 

6.5. Ułożenie geowłókniny 
Sprawdzeniu podlega: 

• poprawność i jakość użytego materiału w zakresie zgodności z dokumentacją 
projektową 

 

• poprawność wbudowania materiału w zakresie zgodności z dokumentacją projektową 

6.6. Ułożenie gabionów 
Sprawdzeniu podlega: 

- wartości rzędnych oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu pod koszami  

- materiałów (kosze, kamień, geowłóknina) 

- montażu i wbudowania koszy, a w szczególności : poprawności łączenia wszystkich 

krawędzi, geometrii konstrukcji (pochylenia, rzędna), dokładności wypełnienia 

kamieniem 
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6.7.Wykonanie elementów z profili z tworzywa sztucznego 
Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania z dokumentacją projektową. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 Wymagania ogólne. 
 

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w Przedmiarze 

Robót. 
 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i ST 

w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym. 
 

Ilość robót oblicza się wg sporządzonych z natury pomiarów i ujmuje się w księdze 

obmiaru. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorom:   

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b. odbiorowi częściowemu, 

Należy je przeprowadzić zgodnie zasadami i wymaganiami podanymi w ST-0 Wymagania 

Ogólne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 
powykonawczą robót i obiektu, 

- prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą, 
- badania laboratoryjne wraz z opracowaniem dokumentacji, 

- zabezpieczenie naturalnych zbiorników wodnych oraz cieków przed zakłóceniem 

przepływu lub zanieczyszczeniem, 

- przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 

- przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, 

- oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe, szynowe, wodne) 

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych i umocnień 
wykopów i nasypów oraz ich czasowe odwodnienie, 

- wykonanie określonych w Dokumentacji Projektowej ST i Warunkach Technicznych 

badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 

- wykonanie robót zasadniczych, 

- uporządkowanie terenu robót i budowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-B-12095:1997  Urządzenia wodno-melioracyjne – Nasypy – Wymagania i badania przy 

odbiorze 
  
PN-EN 206-1:2003  Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 13670:2011  Wykonywanie konstrukcji z betonu 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do 

betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-EN 197-1:2012 Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
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Punkt czerpania wody do celów p.poż. wraz z placem manewrowym 

z dopuszczeniem wykorzystania rekreacyjnego w miejscowości Czarnocin  
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PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
  
PN-B-11210:1996 Materiały kamienne. Kamień łamany 
PN-EN 13383-

1:2003/AC:2004  
Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania 

  
PN-EN 13253:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach 

przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów) 
  
PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale – próba rozciągania – Metoda badania w temperaturze otoczenia 
PN-EN 10244-2 Drut stalowy i wyroby z drutu – Powłoki z metali nieżelaznych na drucie  

stalowym –  Część 2: Powłoki z cynku lub stopu cynku. 
PN-EN 10245-1 Drut stalowy i wyroby z drutu – Powłoki organiczne na drucie stalowym 
PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu 
PN-EN 10223-3 Siatka z drutu stalowego o oczkach sześciokątnych przeznaczona do 

celów technicznych 

 

Inne 
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

 

 

 

 


