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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do 

wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania  

i odbioru robót, które zostaną wykonane w związku z przebudową boiska szkolnego Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Gostyniu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Kontraktowych i należy 

je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych 

D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków 

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 

D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-IV kategorii 

D.02.03.01 Wykonanie nasypów 

D.03.02.01b Kanalizacja deszczowa 

D.03.07.01 Czyszczenie urządzeń odwadniających 

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie ce-

mentem 

D.05.01.03 Nawierzchnia żwirowa 

D.05.03.03 Nawierzchnia z płyt betonowych 

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków 

D.08.01.01  Krawężniki betonowe 

D.08.03.01  Betonowe obrzeża chodnikowe 

D.10.09.01 Elementy małej architektury 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następują-

co:   
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1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technolo-

giczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i za-

bezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 

do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania bu-

dowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń  

i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.7. Inżynier - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 

i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi  

i skarpami rowów. 

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

nawierzchni. 

1.4.12. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyli-

czeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera.  

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 

z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inżynie-

ra. 

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływa-

niu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbu-

dowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 

lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy po-

mocniczej. 
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e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne  

w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem czą-

stek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania czą-

stek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
 

1.4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana  

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 

przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.20. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.21. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarza-

nia. 

1.4.22. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania na-

wierzchni. 

1.4.23. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,  

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4.25. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie  

i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
 

1.4.26. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 

przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu ko-

łowego, pieszego. 

1.4.27. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w 

przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia 

mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.28. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub 

pieszych. 

1.4.29. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.30. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
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1.4.31. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 

słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.32. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 

mostowego. 

1.4.33. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 

krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, 

obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.34. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle porę-

czy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch ko-

łowy od ruchu pieszego. 

1.4.35. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.36. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.37. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

1.4.38. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.39. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technolo-

gicznej ich wykonania. 

1.4.40. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związa-

nych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej ele-

mentu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

 Zamawiający w terminie ustalonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 

Projektowej i dwa komplety SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

 Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumen-

ty: 

(A) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 

Kontraktu: 

(1) Projekt wykonawczy na przebudowę boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3  

w Gostyniu: 

 Projekt branży drogowej, 

 Przedmiar robót 

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 
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 Wykonawca we własnym zakresie opracuje: harmonogram robót związanych z przebudową; 

geodezyjną dokumentację powykonawczą; koszt dostosowania się do wymagań Warunków 

Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00, dostarczenie i 

demontaż tablic informacyjnych, urządzeń zabezpieczających plac budowy (świateł ostrzegaw-

czych, zapór, ogrodzeń, itp.); utrzymanie na czas budowy zabezpieczeń placu budowy i tablic 

informacyjnych; wybudowanie, utrzymanie oraz likwidacja objazdów (przejazdów) i organizacja 

ruchu; tablic informacyjnych po 2 sztuki; wybudowanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowych 

ciągów pieszych; Program Zapewnienia Jakości (PZJ); recepty laboratoryjne warstw podbudowy 

oraz nawierzchni; rysunki robocze elementów ogrodzenia wraz z bramami i furtkami.  

 Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na 

własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST 

 Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumen-

ty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczegól-

nione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontrakto-

wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 

 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projekto-

wą i SST. 

 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub SST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

 Roboty na remontowanym odcinku wykonywane będą etapami, przy zawężonej szerokości 

istniejącej jezdni (pod ruchem) oraz ograniczonej prędkości – zgodnie z projektem organizacji 

ruchu na czas budowy. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpiecza-

jące w tym: 

- ogrodzenia, 

- poręcze, 

- oświetlenie, 

- sygnały i znaki ostrzegawcze, 

- dozorców 

- oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inżyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 

w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
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 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

   W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego spo-

sobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

   1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

I) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami tok-

sycznymi, 

II) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

III) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

  Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

  Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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  Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

  Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 

Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

  Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-

stwa i higieny pracy. 

  W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 

Inżyniera. 

  Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowala-

jącym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 

  Gdziekolwiek w Kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które 

spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do 

wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub wydania 

poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się wyraźnie co 

innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do 
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konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na 

zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez wcześniej wyszczególnione 

normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie 

przez Inżyniera. 

Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 

dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. 

W przypadku, gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na 

zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we wcześniej 

wspomnianych dokumentach. 

2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

  Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowa-

nego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadec-

twa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

  Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfika-

cji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczę-

ciem eksploatacji źródła. 

  Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryj-

nych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

  Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót po 

uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzędem publicznym. 

  Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

  Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązują-

cymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

  Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   D.00.00.00 

 13 

  W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

  Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

  Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

  Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

  Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

  Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. Sprzęt 
  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

  Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

  Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. Transport 
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   Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

   Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonaw-

cy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 

Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych których treść będzie uzgodniona przez Inżyniera. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

   Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
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   Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele-

mentów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w pro-

cesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inży-

nierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materia-

łów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie trans-

portu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legaliza-

cja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

   Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

   Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwo-

ścią zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i SST. 

   Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

   Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

   Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

   Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnię-

ciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
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lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

   Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inżynierowi sporządzonych przez siebie recept do 

zatwierdzenia. Recepty powinny być dostarczane wraz z próbkami materiałów w ilościach 

wystarczających do wykonania niezbędnych badań. 

   Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

   Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wyko-

nawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonaw-

ca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

   Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedsta-

wi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

   Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

   Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

   Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

   Inżynier ma obowiązek pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Odbiór poszczególnych asortymentów robót odbywać się będzie na 

podstawie wyników badań wykonanych przez niezależne laboratorium reprezentujące Inżyniera. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 

Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatko-

wych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje  

   Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub  

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej. 

   W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

   Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

   Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

   Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyj-

nego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

   Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

   Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

   Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

   Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograni-

czeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projek-

towej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
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- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

   Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożo-

ne Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

   Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

(2) Rejestr Obmiarów  

   Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

   Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

   Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

   Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

   Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

   Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumenta-

cją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

   Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera 

na piśmie. 
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Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

   Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

   Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

   Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

   Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakcep-

towane przez Inżyniera. 

   Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

   Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

   Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaga-

niom Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 

w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru   

   Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

   Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

   Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inżynierem. 

8. Odbiór robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

     a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

     b) odbiorowi częściowemu, 

     c) odbiorowi ostatecznemu, 

     d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

   Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

   Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

   Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

   Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
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później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inżyniera. 

   Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

   Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 

   Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

   Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inżyniera. 

   Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.3.1. 

   Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

   W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

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

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnie-

niem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

   Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

   Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumen-

ty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub 

zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST  

i ew. PZJ. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 

i ew. PZJ. 
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7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

   W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

   Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny  

   Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

9. Podstawa płatności 
9.1 Ustalenia Ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy. 

- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Wymagania Ogólne Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 

Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Szczegółowej Specy-

fikacji Technicznej D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumencie, a 

nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

 Koszt organizacji ruchu obejmuje: 

 Koszt wybudowania przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynie-

rowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

(b) Uwzględnienie w opracowywanym projekcie organizacji ruchu na czas budowy tymcza-

sowego oznakowania poziomego materiałami cienkowarstwowymi koloru żółtego. 
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(c) Ustawienie - zapewnienie tymczasowego oznakowania pionowego zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, które po realizacji zadania będzie stanowić własność wykonawcy. 

 Koszt Utrzymania przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Utrzymanie oznakowania objazdu tymczasowego 

(b) Oczyszczanie, przestawienie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, barier i itp. 

(c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Usunięcie oznakowania. 

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

9.4. Roboty nieprzewidziane 

 Roboty nieprzewidziane są to roboty, które nie można było przewidzieć na etapie 

projektowania oraz takie, które wyniknęły w trakcie realizacji robót. 

W cenie ofertowej należy uwzględnić rezerwę na roboty nieprzewidziane stanowiącą 

uzgodniony z Zamawiającym procent wartości robót podstawowych. 

Cena ofertowa stanowi sumę wartości robót podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewi-

dziane. 

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastąpi po zakończeniu zadania, na podstawie 

Protokołu Konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz 

zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół Konieczności winien być zatwierdzony przed 

wykonaniem robót i sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub 

na podstawie kalkulacji w przypadku robót, na które nie ma cen jednostkowych. Roboty te 

będą wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutów załączony do oferty. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane dodatkowe roboty z rezerwy na 

roboty nieprzewidziane. 

W przypadku, gdy nie wystąpiły roboty nieprzewidziane - Wykonawca i Inspektor Nadzoru 

sporządzą Protokół Konieczności o braku tych robót, a Cenę Umowną umniejszy o wartość 

rezerwy na roboty nieprzewidziane. 

10.  Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 

3. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 

4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30,  

poz. 163 z późniejszymi zmianami). 

6. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25 poz.133) 

7. Rozporządzenie MSWiA z 03.11.1998r.(Dz. U. Nr 140 poz.906) 

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych w związku z przebudową boiska 

szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy odtworzeniu 

(wyznaczeniu) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym i obejmują:  

- wyznaczenie krawędzi zewnętrznych placu, 

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych placu i punktów 

wysokościowych,  

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych wchodzą: 

a) pomiar wysokościowy na krawędziach placu i  w innych charakterystycznych miejscach 

placu, 

b) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

c) wyznaczenie przekrojów poprzecznych w miejscach charakterystycznych, 

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

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  

i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

Dokumentacją Projektową. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować, dla punktów utrwalanych 

w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 

do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 

stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m 
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 3. Sprzęt 

  Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów trasy oraz roboczych 

punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane  

z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane 

będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity 

lub tachymetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 

  Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. Transport 
  Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogólne". 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGIK  

(od 1 do 7). 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  

  Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. 

 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 

projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 

rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych okreś1onych w dokumentacji 

projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie 

nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.  

 Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 

dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną 

wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty 

dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

  Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 

przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

  Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę  

i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. 

 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 

do obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 

pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych Maksymalna odległość pomiędzy 

punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
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 Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż 

osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

   Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie 

płaskim powinna wynosić 500 metrów. 

  Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 

drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 

stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 

robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 

stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 

po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 

reperów państwowych. 

 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 

i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich 

 w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 

50 metrów. 

 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe od 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 

wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych  

w dokumentacji projektowej. 

 Do utrwalenia osi trasy w terenie na1eży użyć materiałów wymienionych w pkt. 2. 

 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi 

je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 

a) wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu nasypów i wykopów na powierzchni 

terenu (określenie granicy robót), 

b) wyznaczenie krawędzi jezdni. 

Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 

miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót. 

Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne 

paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości ponad 1 m oraz 

wykopów głębszych niż 1 m. Odległość między palikami (wiechami) powinna odpowiadać 

odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów  

o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne Zasady kontroli jakości robót 

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
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  Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy  

i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach  

i wytycznych GUGiK. 

6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych 

  Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

 a) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego odcinka, 

 b) wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co 

najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących 

wątpliwości. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 

  Jednostką obmiaru odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych w 

terenie jest kilometr wyniesionej i zastabilizowanej trasy. 

8. Odbiór robót 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 

  Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inżynierowi. 

9. Podstawa płatności 
  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 

  Płatności za 1 ha (hektar) robót pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych 

należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu 

z kontroli geodezyjnej. 

 Cena 1 ha wykonania robót obejmuje: 

 wyznaczenie krawędzi placu i punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie krawędzi dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych w punktach charakterystycznych na podstawie 

własnych pomiarów wykonanych wcześniej w terenie, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 

10. Przepisy związane 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978. 

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK-1983. 

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK-1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983. 
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1.Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków w związku z 

przebudową boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych  

z usunięciem drzew i krzaków z pasa drogowego i obejmują: 

- mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 11-20 cm, 

- wywóz materiałów z karczowania (dłużyce, karpina, gałęzie) poza teren budowy  

i zagospodarowanie przez Wykonawcę, 

1.4. Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną D.00.00.00.”Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Przy wykonywaniu wycinki drzew należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp odnośnie 

wycinki drzew. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

2. Materiały 
  Nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 

 Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

 piły mechaniczne, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa 

drogowego, 

 spycharki, 

 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych  

wyrębem drzew oraz wycinką krzaków. 

3.3. Roboty związane z wycięciem drzewa oraz pocięciem drewna na kloce, należy 

wykonać łańcuchową piłą spalinową lub inną do tego typu prac. Powyższy sprzęt musi 

być sprawny technicznie. 

 

3.4. Roboty ziemne związane z odkopaniem korzeni wyciętego drzewa (krzaków) oraz z 

zasypaniem dołu po wyciągniętym pniu, można wykonać ręcznie lub przy użyciu 

dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera.  
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3.5. Roboty związane z przewróceniem odciętego drzewa (krzaków), odciągnięciem go 

oraz wyrwaniem odciętej części pnia wraz z korzeniami, można wykonać dowolnym 

typem ciągnika sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inżyniera.  

4. Transport 
  Pocięte drewno przewożone może być dowolnymi środkami transportu. Pocięte kloce 

ułożyć należy równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

  Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w SST D.00.00.00."Wymagania 

ogólne" 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 

 Roboty związane z usunięciem krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie krzaków, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów 

oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i 

krzaków. 

 Zgoda na prace związane z usunięciem krzaków powinna być uzyskana przez  

Zamawiającego. 

 Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. 

sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera. 

 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do 

wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć 

korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania 

w nasypy nie przekraczała 2%. 

 W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały 

się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem 

przypadków podanych w punkcie 5.3. 

 Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna 

być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być 

zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona 

odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

5.3. Usunięcie drzew i krzaków 

 Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być 

wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków: 

a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w 

tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi 

albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie 

wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, 

wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie 

powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku 

pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w SST D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 
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 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 

gromadzeniem się w nich wody. 

 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa 

przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły 

tej właściwości w czasie robót. 

 Ilości pozyskanego drewna z podziałem na drewno użytkowe lub opałowe ustala się 

zgodnie z wyceną biegłego dendrologa. W przypadku braku takiego podziału w dokumentacji 

projektowej ilości te ustala się na podstawie obowiązujących przepisów w tym względzie  

w Zarządzie Dróg Miejskich w Gostyniu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania partii drzew przygotowanych do klasyfikacji  

tj. posortowanych osobno dłużyc, karpiny, i gałęzi w sposób umożliwiający ich pomiar w mp 

/metrach przestrzennych/. 

  Klasyfikacji dokona osoba posiadająca uprawnienia do klasyfikowania drewna zgodnie  

z aktualnie obowiązującymi normami, wskazana przez Inwestora. 

Doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy 

nasypów i zagęszczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 „Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. 

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze 

wskazaniami Inżyniera. 

 Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 

sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 

Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 

budowy. 

 Nie dopuszcza się spalania roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych. 

 Pozostałości po usuniętej roślinności należy rozdrobnić i wywieźć na wysypisko na koszt 

Wykonawcy. 

5.5. Zakres wykonywanych robót 

 

5.5.1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciągającej, możliwie wysoko tak aby 

kontrolowany był kierunek przewrócenia się odciętego drzewa. 

5.5.2. Odcięcie drzewa przeznaczonego do usunięcia, za pomocą łańcuchowej piły do drewna. 

Odcięcie pnia drzewa należy wykonać nisko przy ziemi z zachowaniem szczególnej uwagi.  

5.5.3. Odciągnięcie przewróconego drzewa na linie odciągającej, na miejsce gdzie zostaną 

odcięte gałęzie oraz odcięte drzewo pocięte będzie na kloce o wymiarach zapewniających 

dogodny załadunek i transport. 

5.5.4. Załadunek i transport pociętego drewna - pocięte kloce załadowane zostaną na środki 

transportu, którymi dysponuje Wykonawca. Drewno i pozostałe materiały zostają własnością 

Wykonawcy z wyjątkiem drewna tartacznego. 

5.5.5. Usunięcie pozostałej części pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu ręcznym lub 

mechanicznym odcięciu korzeni oraz wyciągnięciu ciągnikiem na linie stalowej.  

  Karczowaniu podlegają pnie, których grubość przekracza 8 cm oraz w przypadku, gdy 

projektowany nasyp ma wysokość mniejszą niż 2 m. Pozostałe w ziemi pnie, należy spiłować 

tak, aby wystawały one co najwyżej 10 cm nad powierzchnię terenu. Karczowanie pni 

najlepiej wykonać wiosną. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne" 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 
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 Prawidłowość wykonania prac związanych z usunięciem krzewów z terenu budowy podlega na 

wizualnej ocenie Inżyniera i powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 

 Kontroli podlega również prawidłowość składowania pociętego drewna na składowisku. 

Drewno powinno być składowane w miejscu wskazanym przez Inżyniera w sposób 

uporządkowany. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru są: 

a) w przypadku wycinki drzew – sztuki 

b) w przypadku karczowania krzaków i poszycia – hektary 

c) w przypadku wywozu materiałów – m3, 

 i uwzględnią elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 
  Odbiory zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne" 

9. Podstawa płatności 
  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne" 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7 zgodnie  

z obmiarem i oceną jakości wykonania robót. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

- mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 11-20 cm, 

- wywóz materiałów z karczowania (dłużyce, karpina, gałęzie) poza teren budowy  

i zagospodarowanie przez Wykonawcę. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- wycinkę drzew, 

- karczowanie pni, 

- odcięcie gałęzi od dłużycy, 

- pocięcie dłużyc, 

- załadunek i odwiezienie dłużyc, karpiny oraz gałęzi poza teren budowy i 

zagospodarowanie przez Wykonawcę, 

- zasypanie i zagęszczenie dołów po karpinie (cena obejmuje również zakup i dowóz piasku 

średniego do zasypania), 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

- oznakowanie robót. 

 

10. Przepisy związane 
 

  Nie występują. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 

w związku z przebudową boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3  Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy zdjęciu warstwy 

humusu i darniny na poboczach gruntowych, rowach, skarpach oraz pasach terenu przeznaczonego pod 

utwardzenie placu i obejmują: 

 mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) średniej grub. 30 cm  

za pomocą spycharek do ponownego wbudowania, 

 mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) średniej grub. 30 cm  

za pomocą spycharek na odkład, 

 załadunek i wywóz ziemi urodzajnej na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

Nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 

  Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do 

powtórnego użycia należy stosować: 

 równiarki, 

 spycharki, 

 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

 koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dot. transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 

przeznaczenia humusu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 pkt. 5. 

Teren na poboczach gruntowych oraz na skarpach powinien być oczyszczony z darniny. 
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5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
  Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp 

oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 

powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Humus należy zdejmować mechanicznie z 

zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest 

wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 

robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 

robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni 

całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych 

przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 

nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 

projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie 

stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.Zdjęty humus należy 

składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, 

aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy 

zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną 

lub innym gruntem nieorganicznym. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

pkt. 6. 

6.2. Kontrola robót 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową: 

- wizualna ocena kompletności usunięcia darniny, 

- powierzchnia zdjęcia humusu, 

- grubość zdjętej warstwy humusu, 

- prawidłowość spryzmowania humusu. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

  Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

  Jednostką obmiarową jest m3 zdjętej warstwy humusu. 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. 

9. Podstawa płatności 

 Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w SST D.00.00.00. 

Płatność za 1 m3 zdjętej warstwy humusu i darniny należy przyjmować zgodnie z obmiarem  

i oceną jakości wykonywania robót. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

 mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) średniej grub. 30 cm  

za pomocą spycharek do ponownego wbudowania, 

 mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) średniej grub. 30 cm  

za pomocą spycharek na odkład, 

 załadunek i wywóz ziemi urodzajnej na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 zdjęcie darniny z odwiezieniem na odkład wraz z kosztem utylizacji, 

 zdjęcie darniny z odwiezieniem na w pobliżu robót, 

 uporządkowanie terenu, 

 dokonanie niezbędnych pomiarów i badań zgodnie z SST, 

 oznakowanie robót. 

10. Przepisy związane 

 

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW  DRÓG,  OGRODZEŃ  

I  PRZEPUSTÓW 

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz 

oczyszczenia terenu pod budowę 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych elementów dróg w związku z przebudową boiska 

szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu.. 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych oraz 

ponownego użycia odzyskanych materiałów w ramach przebudowy boiska szkolnego Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Gostyniu: 

 rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z wywozem, 

 rozebranie nawierzchni z płytek betonowych z wywozem, 

 rozebranie nawierzchni z betonu cementowego, 

 rozebranie podbudowy z kruszywa z wywozem, 

 rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

 rozebranie krawężników betonowych, 

 rozebranie obrzeży betonowych, 

 demontaż istniejącego wpustu kanalizacji deszczowej z wywozem. 

1.4. Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i SST D.00.00.00."Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

3. Sprzęt 
  Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie  

i ręcznie. Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt: 

 spycharki, 

 zrywarka do nawierzchni, 

 ładowarki, 

 samochody ciężarowe, 

Do zrywania nawierzchni z brukowca i z mieszanek mineralno-bitumicznych należy użyć 

zrywaków będących na wyposażeniu spycharek i równiarek. 

4. Transport 
  Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inżyniera dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robot 
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 Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót przy rozbiórkach elementów dróg 

  Roboty rozbiórkowe elementów dróg i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy 

wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową lub 

wskazanych przez Inżyniera. 

5.2.1. Wyznaczenie elementów dróg i ulic przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na 

podstawie Dokumentacji Projektowej. 

5.2.2. Rozbiórka nawierzchni z brukowca, płyt betonowych, betonu i z mieszanek 

mineralno-bitumicznych. 

  Powyższe roboty należy wykonać zrywarką. Materiał uzyskany z rozbiórki nawierzchni  

z kostki kamiennej nie powinien być mieszany w trakcie wykonywanych robót, transportu  

i składowania z innymi materiałami rozbiórkowymi. 

5.2.3. Rozbiórka krawężników, obrzeży, chodników i znaków drogowych 

  Powyższe roboty należy wykonać ręcznie. Ławy betonowe pod krawężnikami należy 

rozebrać przy pomocy młotów pneumatycznych. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

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

budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 

dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 

warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie  

z wymaganiami określonymi w SST D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 

Uwaga: 

Rozbierając: trylinkę, brukową kostkę betonową, barieroporęcze, bariery ochronne stalowe, 

słupki i podpory do znaków drogowych, tarcze i tablice znaków drogowych, słupki 

hektometrowe i kilometrowe należy zachować szczególną ostrożność – nie powodując ich 

uszkodzenia. Materiały te należy oczyścić i przetransportować do Obwodu Drogowego. 

6. Kontrola jakości robót 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 

ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone  

w SST D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 

Kontroli podlega również prawidłowość transportu i składowania materiałów uzyskanych 

podczas rozbiórki. 

7. Obmiar robót 
  Jednostkami obmiaru są: 

 dla nawierzchni i podbudów       –    m2, 

 dla krawężników, obrzeży, barier, ogrodzeń     –    m, 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w SST D.00.00.00 . "Wymagania ogólne". 
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8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 

Płatność za jednostkę poszczególnych asortymentów robót rozbiórkowych obmierzanych  

w jednostkach wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej SST zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

obmiarem robot i oceną jakości wykonania robót. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

 rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z wywozem, 

 rozebranie nawierzchni z płytek betonowych z wywozem, 

 rozebranie nawierzchni z betonu cementowego, 

 rozebranie podbudowy z kruszywa z wywozem, 

 rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

 rozebranie krawężników betonowych, 

 rozebranie obrzeży betonowych, 

 demontaż istniejącego wpustu kanalizacji deszczowej z wywozem. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

 rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

 przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 

 oczyszczenie materiałów, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z 

kosztem utylizacji; kostkę betonową należy wywieźć na teren właściwej bazy 

materiałowej, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 

 oznakowanie robót, 

 bieżącą ocenę gruntu zalegającego w korycie pod rozebraną konstrukcją wraz  

z określeniem grupy nośności podłoża, 

b) dla rozbiórki krawężników i obrzeży: 

- odkopanie krawężników, obrzeży i ścieków wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ław, 

- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 

- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z 

kosztem utylizacji, 

- oznakowanie robót, 

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

c) dla demontażu wpustu: 

- demontaż elementów żeliwnych, 

- odkopanie studni, 

- demontaż elementów betonowych wraz z ewentualnym skuciem betonu, 

- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z 

kosztem utylizacji, 

- oznakowanie robót, 

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
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10. Przepisy związane 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego stosowania 

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na 

zimno ogólnego przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane 

na gorąco 

8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem 

gładkim, okrągłym i kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1.Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót przy wykonaniu wykopów w związku z przebudową boiska 

szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

wykopów w gruntach kat. I-IVi obejmują: 

- wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-IV z transportem urobku 

samochodem samowyładowczym na odkład na odległość 6÷15 km, 

- wykonanie wykopów ręcznie w gruntach kat. I-IV z transportem urobku samochodem 

samowyładowczym na odkład na odległość 6÷15 km, 

1.4. Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami  

i Szczegółową Specyfikacją Techniczną D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 
Nie występują. 

3. Sprzęt 
3.1. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzone będą ręcznie  

i mechanicznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, zaakceptowanego 

przez Inżyniera i podanego w SST D.02.03.01. 

4. Transport 
  Transport gruntu z wykopu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu 

(samochody, ciągniki z przyczepami). 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

  Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Warunki ogólne 

  Wykonywanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych zgodnie 

ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną D.01.02.02 po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją 

oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. 

5.3. Wykonanie wykopów 

5.3.1. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 
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  Wartości dopuszczalnych odchyleń rzędnych koryta gruntowego w stosunku do rzędnych 

projektowych: -2 cm, +0 cm (wg Rozporządzenia MTiGM Dz. U. Nr 43 z 1999 r.). 

Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż  

o 10%. 

Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.  

5.4. Odwodnienie wykopów 

  Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. 

Wody opadowe należy odprowadzić poza teren robót. 

5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności w wykopach 

A. Wskaźnik zagęszczenia Is 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych  

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is dla drogi 

KR 1 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 

od powierzchni robót ziemnych 
0,97 

 

 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, 

podanych w tablicy 1. 

B. Wtórny moduł odkształcenia (E2)  

- drogi kategorii ruchu KR1 E2 ≥ 80 MPa, 
 Wtórny moduł odkształcenia (E2) należy oznaczyć przy wtórnym (drugim) obciążeniu płytą 
o średnicy ≥ 30 cm zgodnie z normą BN-64/8931-02. Badanie należy przeprowadzić w 
zakresie od 0,00 do 0,25 MPa. Wartość modułu E2 należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia 
od 0,05 MPa do 0,15 MPa wg wzoru: 

                       E2 = D
s

p





4

3
 

    w którym: 

    D – średnica płyty, mm; 

    Δp – przyrosty obciążenia, MPa; 

    Δs – przyrost odkształcenia, mm. 
 

 Liczba badań wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego odkształcenia E2 powinna być 

zgodna z normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”  

i powinna wynosić dla podłoża w wykopach – nie mniej niż 2 pomiary w przekroju 

poprzecznym (w zależności od szerokości korony robót ziemnych), co 50 m lub zgodnie  

z tabelą 6.2 pkt. 8. Badanie sprawdzające laboratorium Inżyniera co najmniej raz na co piąte 

badanie Wykonawcy. Jeżeli grunty rodzime w podłożu wykonanego wykopu nie mają 

wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2, to 

przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni, podłoże należy dogęścić. Jeżeli wymagane 

zagęszczenie nie może być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to 
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należy podjąć środki w celu ulepszenia nośności gruntu podłoża, zgodnie z zaleceniami 

Inżyniera, uzyskując wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia. 

6. Kontrola jakości robót 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

6.1. Sprawdzenie wykonania wykopów. 
  Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia  
i wykończenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy dokładność wykonania nie 
przekracza tolerancji podanych w SST lub odpowiednich normach. 
Zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie wg wymagań określonych w pkt. 5.5. 

6.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 
Pomiar szerokości korpusu 

ziemnego 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 

niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w punktach głównych 

łuku, co 100 m na łukach o R 100 m co 50 m na łukach o R<100 m 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar pochylenia skarp 

3 
Pomiar równości powierzchni 

korpusu 

4 Pomiar równości skarp 

5 
Pomiar rzędnych powierzchni 

korpusu ziemnego 

Rzędne osi podłużnej jezdni i krawędzi sprawdza się co 20 m, a na 

odcinkach krzywoliniowych co 10 m niwelatorem 

6 

Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub dna 

rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach 

wątpliwych 

7 Badanie zagęszczenia gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia określać dla górnej strefy korpusu lecz nie 

rzadziej niż w trzech punktach na każde 1000 m2  

7. Obmiar robót 
  Jednostką obmiaru jest m3 wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej  

i pomiaru w terenie. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

8.1. Odbioru robot należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050. 

9. Podstawa płatności 
  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Płatność za m3 wykonanego wykopu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

- wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-IV z transportem urobku 

samochodem samowyładowczym na odkład na odległość 6÷15 km, 

- wykonanie wykopów ręcznie w gruntach kat. I-IV z transportem urobku samochodem 

samowyładowczym na odkład na odległość 6÷15 km. 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i pomocnicze, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
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- mechaniczne wykonanie wykopów,  

- ręczne wykonanie wykopów w miejscach występowania sieci uzbrojenia, 

- odwodnienie wykopów na czas ich wykonania, 

- plantowanie powierzchni skarp wykopu, 

-   mechaniczne wykonanie wykopów,  

- zagęszczenie powierzchni wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST, 

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 

- dogęszczenie podłoża, 

- transport urobku. 

10. Przepisy związane 
 

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

PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

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

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBMiM, Warszawa 1978 

Dz.U. Nr 43 – Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót przy wykonaniu nasypów w związku z przebudową boiska 

szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

nasypów w ramach przebudowy boiska szkolnego: 

 - wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-III z zakupem i transportem gruntu na 

odległość 10 km z formowaniem i zagęszczaniem, 

 - wykonanie nasypów ręcznie z gruntu kat. I-III z zakupem i transportem gruntu na 

odległość 10 km z formowaniem i zagęszczaniem, 

 1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 

w osi nasypu. 

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem 

prowadzonych Robót drogowych. 

1.4.3 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 

prowadzonych Robót drogowych 

1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 

określona według wzoru: 

ds

d

sI



  

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w nasypie, (Mg/m3),  

wg BN-8931-12:1977 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998, służąca do 

oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-8931-

12:1977 (Mg/m3). 

 

1.4.5. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca 

zagęszczalność gruntów niespoistych, określona według wzoru: 

U= d60/d10 

 

gdzie: 

    d60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

    d10 -  średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm), 

 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i Szczegółową Specyfikacją Techniczną D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów 

 

  Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty które spełniają wymagania 

zawarte w PN-S-02205 i są zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Akceptacja powinna następować na bieżąco, w czasie trwania Robót ziemnych, na 

podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych określonych w 

niniejszej SST. 

  W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma 

obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych 

miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w PN-S-02205 (tablica 2). 

  Wartość wskaźnika różnoziarnistości "U" gruntów użytych do budowy dolnych warstw 

nasypów powinna być większa od 3. 

Przydatne na górną warstwę nasypów o grubości co najmniej 0,5 m są grunty o: 

- uziarnieniu odpowiadającym wymaganiom normy PN-86/B-02480, PN-B-11111,  

PN-B-11113, 

- wskaźniku różnoziarnistości > 5, 

- wskaźniku piaskowym > 35, 

- wodoprzepuszczalności K > 8 m /dobę. 

 

2.2. Grunt z dokopu kategorii I lub II - spełniający wymagania PN-S-02205:1998. 

Przydatność materiałów na górną warstwę nasypów o grubości co najmniej 0,5 m należy 

określić po wykonaniu następujących badań: 

- uziarnienie odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-02480, PN-EN 13043/2004 

- wskaźnik różnoziarnistości > 5, 

- wskaźnik piaskowy > 35, 

- wodoprzepuszczalność K > 8 m /dobę. 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinno być przeprowadzone na próbkach 

pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej  

z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy 

określić następujące właściwości: 

- skład granulometryczny według PN-B-04481:1988, 

- zawartość części organicznych według PN-B-04481:1988, 

- wilgotność naturalną według PN-B-04481:1988, 

- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego 

wg PN-B-04481:1988, 

- granicę płynności według PN-B-04481:1988, 

- kapilarność bierną według PN-B-04493:1966, 

- wskaźnik piaskowy według BN-64/8931-01:1964. 

2.3. Źródła pozyskiwania materiałów 
  Wykonawca powinien zaproponować źródła dostaw materiałów i przedstawić wyniki 

badań jakości w ramach PZJ oraz uzyskać na w/w dostawy akceptację Inżyniera. 

 

Poszczególne asortymenty materiałów na nasypy powinny pochodzić z jednego źródła, dla 

każdego oddzielnego miejsca wbudowania. 
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3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

-  odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

-  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

-  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

-   sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

3.3. Dobór sprzętu zagęszczającego 

 W tablicy 1 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze 

sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

  

Rodzaje urządzeń 

zagęszczających 

Rodzaje gruntu 
Uwagi o 

przydatności 

maszyn 

niespoiste: piaski, żwiry, pospółki 

grubość warstwy 

[ m ] 

liczba przejść 

n *** 

Walce statyczne  

gładkie * 
0,1 do 0,2 4 do 8 1) 

Walce statyczne 

okołkowane * - - 2) 

Walce statyczne 

ogumione * 
0,2 do 0,5 6 do 8 

4 do 8 

3) 

Walce wibracyjne 

gładkie **  
0,4 do 0,7 4) 

Walce wibracyjne 

okołkowane ** 
0,3 do 0,6 3 do 6 5) 

Zagęszczarki 

wibracyjne ** 
0,3 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki 

szybkouderzające 
0,2 do 0,4 2 do4 6) 

Ubijaki o masie od 

1 do 10 Mg 
zrzucane z 

wysokości od 5 do 

10 m 

2,0 do 8,0 4 do 10 uderzeń w punkt   

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 

**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 

Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) 

gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 

2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 

3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 

4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ciężkie. 

5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 

6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

 

3.4. Użyty przez Wykonawcę do wykonania nasypów sprzęt mechaniczny musi zostać 

zaakceptowany przez Inżyniera. 
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4. Transport 
4.1. Grunt na nasypy z dokopu transportowany będzie dowolnymi środkami transportu  

- samowyładowczymi (samochody, ciągniki z przyczepami). 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

 

 Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Szczegółowe warunki wykonania nasypów podano w Opisie Technicznym Dokumentacji 

Projektowej. 

5.2. Dostawy materiału na nasypy 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie 

z ustaloną w Programie Zapewnienia Jakości częstotliwością laboratoryjnych badań 

kontrolnych. 

 Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W Umowie  

z dostawcą (producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakości należy jednoznacznie 

określić sposób postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej 

zaaprobowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw 

materiałów oraz przedstawić wyniki badań jakości w ramach PZJ. 

5.3. Zakres wykonywanych robót 

5.3.1. Warunki ogólne 

 

 Wykonywanie nasypów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych zgodnie  

ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną D.01.02.02. po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z "Instrukcją 

oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym". 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze, określone w SST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze” oraz wykonać 

dogęszczenie podłoża. 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia oraz  nośność gruntów 

rodzimych, zalegających pod podstawą nasypu. Wymagania dla podłoża nasypu zgodnie z 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

W przypadku, w którym podłoże nie będzie spełniać określonych wymagań, Wykonawca 

wykonania ulepszenie podłoża spoiwami hydraulicznymi bądź w inny sposób zaakceptowany 

przez Inżyniera.  

5.3.2. Wykonanie nasypów 

 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania, należy 

przestrzegać następujących zasad: 

- styk dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z różnorodnych gruntów wykonać 

przy pomocy stopni wg punktu 5.3.2.2, 

- górną warstwę nasypu o grubości co najmniej 0,50 m wykonać z materiału  

o własnościach określonych w punkcie 2.2, 

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp, 

- nasypy należy wykonać metodą warstwową, 

- nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości, 

- grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 

rodzaju gruntu i sprzętu użytego do zagęszczania, 
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- przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 

stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej, 

- grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, 

- grunty spoiste należy wbudowywać w dolne warstwy nasypów, a grunty niespoiste  

w górne, 

- warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4 %, 

- ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się 

wody. 

5.3.2.1 Wykonanie nasypów nad przepustami 

 Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu  

z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie 

przepustów z innych poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) 

wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania 

nasypu w obrębie przekopu należy wykonać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 metra. 

Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym  

z pochyleniem skarpy. Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch 

przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym 

czasie. 

5.3.2.2. Poszerzenie nasypu 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości 

do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym 

z pochyleniem skarpy. 

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części 

nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 

5.3.3. Wymagana dokładność wykonania nasypów 

Szerokość korony drogi nie powinna różnić się od szerokości projektowanej, więcej niż  

o 10 cm, a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań. 

Pochylenie skarp nasypów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż  

o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 

Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych, więcej niż o 5 cm. 

Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0.05%. 

5.3.4. Zagęszczanie gruntów 

a) Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntów w nasypach i nośności. 
 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-8931-12:1977, 

powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy poniżej. 

Tablica. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Strefa nasypu 
Minimalna wartość Is 

kategoria ruchu KR 1 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Niżej leżące warstwy nasypu do 

głębokości od powierzchni robót 

ziemnych: – 1,2 m 
0,97 

Warstwa nasypu od powierzchni 

robot ziemnych poniżej: – 1,2 m 
0,95 

 

b) wtórny moduł odkształcenia (E2)  
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Dla kontroli nośności i zagęszczenia podłoża nasypów należy stosować jako kryterium 

zastępcze metody obciążeń płytowych wg załącznika do normy na roboty ziemne albo inne 

metody zaakceptowane przez Inżyniera. 

 W przypadku gdy zagęszczenie istniejącego nasypu nie spełnia powyższych wymagań 

należy usunąć grunt do połowy głębokości pokazanej w tabeli. Następnie odkryty nasyp 

należy dogęścić do wymaganych wartości Is i ponownie zasypać warstwami, po kolei 

zagęszczonymi zgodnie z tabelą. 

 

 Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu nie powinien przekraczać 2,2. 

 Wtórny moduł odkształcenia w zależności od kategorii ruchu wynosi: 

 -  dla  KR1 E2 ≥80 MPa 

 

Jeżeli nie można będzie uzyskać 80 MPa, to należy górną warstwę nasypu 

stabilizować spoiwem na miejscu. Metodę zaproponuje Wykonawca a Inżynier ją zatwierdzi.  

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 1000 m2 warstwy. 

5.3.5. Wykonanie zagęszczenia gruntów 

 

a) Wilgotność zagęszczanego gruntu. 

 Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. 

Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość, należy określić laboratoryjnie  

wg PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”.  

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z 

tolerancją: 

a) w gruntach niespoistych   2 % 

b) w gruntach mało i średnio spoistych  +0 %,  2 % 

c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2 %,  4 % 

b) Grubość warstw zagęszczanego gruntu. 

Grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie oraz liczbę przejazdów maszyny 

zagęszczającej, należy określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyn – 

zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.5. d) 

Rozścielone warstwy gruntu o ustalonej grubości, zagęszcza się poczynając od krawędzi 

nasypu w kierunku osi drogi, aż do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

c) Równomierność zagęszczania. 

Do osiągnięcia równomiernego zagęszczania gruntu należy: 

- rozścielać grunt warstwami poziomymi, 

- warstwy nasypanego gruntu zagęszczać na całej ich szerokości, 

- warstwy gruntu zagęszczać od krawędzi ku środkowi nasypu. 

d) Próbne zagęszczenie 

Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, 

powinien być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt 

czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne  warstwy układanego 

gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą mieścić się  

w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być 

równa optymalnej z tolerancją podaną w punkcie 5.3.5. a). Grunt ułożony na poletku według 

podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny 

należy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod 

pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach 

terenowych). 
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Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których  

co najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. 

Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi  

w punkcie 5.3.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz 

grubość warstwy rozkładanego gruntu. 

5.3.6. Ukop i dokop 

 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to 

zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub 

przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu 

powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. 

Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być 

wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 

- Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek  

i zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody  

na piśmie przez Inżyniera. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być 

dostosowana do zakresu prac. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego 

dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez 

Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich 

pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i 

opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było 

konieczne i zostało potwierdzone przez Inżyniera. 

Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody.  

O ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 

Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 

Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby 

harmonizowały z otaczającym terenem. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

  Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera na 

bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 

zgodności wykonywanych robót ziemnych z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 

niniejszej specyfikacji. 

6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych  

  Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 

5.3.1. 

 

Kontrola prawidłowości wykonania dotyczy także następujących prac: 

 

a) sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia 

ewentualnych zmian, 

b) skontrolować czy wykonano wycięcia stopni w skarpach, zgodnie z wymaganiami 

podanymi w p. 5.3.2.2, 
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c) stwierdzić czy wykonano zagęszczenie podłoża pod nasyp zgodnie z wymaganiami 

podanymi w p. 5.3.1. 

6.2.2. Badanie dostaw materiałów na nasypy  

  Kontynuacja badań nowych dostaw nie rzadziej niż co 500 ton. 

6.2.3. Sprawdzenie wykonywania nasypów  

  Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w 

punktach 5.3.2, 5.3.3 oraz 5.3.4. 

Sprawdzenie to powinno następować, co 50 m. 

6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów  

 

  Laboratorium Wykonawcy zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża w nasypach dla każdej 

warstwy zgodnie z pkt. 5.3.1. i 5.3.4, oraz raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy  

w przypadku określania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia dla korpusu  

z PN–S-02205:1998 wg pkt. 3.2.11. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone wg BN-8931-12:1977,  

a oznaczenie modułów odkształcenia według PN-S-02205 

 

Moduły odkształcenia oblicza się z następujących wzorów: 

E1= (3*p/4*s)*D 

E2= (3*p2/4*s2)*D 

gdzie: 

E1   - moduł pierwotny odkształcenia [MPa], 

E2   - moduł wtórny odkształcenia [MPa], 

p   - różnica nacisków w pierwszym cyklu obciążania [MPa], 

p2  - różnica nacisków w drugim cyklu obciążania [MPa], 

s   - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków p [mm], 

s2  - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków p2 [mm], 

D   - średnica płyty [mm]. 

 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia mierzonego przy użyciu płyty  

o średnicy 30 cm nie powinien przekraczać 2.2. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 

laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod 

nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.4. Badania w czasie odbioru nasypów 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje 

tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 

ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na 
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na 

łukach o R  100 m co 50 m na łukach o R  100 m 
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna 

rowów 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 

ziemnego 
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4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości 
powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku podłużnego 
powierzchni korpusu lub dna 

rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m 
oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 

warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 

1000 m2 warstwy i nie rzadziej niż 2 na dziennej 

działce roboczej. 

 

6.4.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 
 

  Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

 a) oznaczeń laboratoryjnych, 

 b) dziennika budowy, 

 c) dzienników laboratorium Wykonawcy, 

 d) protokółów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego 
 

  Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty o długości 3 m  

i poziomicy, w odstępach co 100 m na prostych oraz na łukach w charakterystycznych 

punktach, a także w miejscach, które budzą wątpliwości. 

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą 

przekraczać wartości dopuszczalnych w punkcie 5.3.3. 

6.4.4. Sprawdzenie spadków podłużnych trasy 
 

 Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony 

korpusu oraz rowów. Odchylenie od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż: 

- dla podłoża nawierzchni  –2 cm, +0 cm, 

- rzędne profilu dna rowu  –3 cm, +1 cm. 

6.4.5. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów i nośności 
 

  Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 

kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

Kontrolę zagęszczenia gruntów przeprowadza się według metod podanych w pkt. 6.2.4. 

Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli 

wartości wskaźników zagęszczenia Is oraz stosunki modułów odkształcenia spełniać będą 

warunki podane w pkt 5.3.4.a. i b. 

6.4.6. Sprawdzenie skarp 

  Sprawdzenie wykonania skarp należy przeprowadzić, kontrolując zgodność pochyleń  

z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano  

w punkcie 5.3.3. 

7. Obmiar robót 
 

  Jednostką obmiarową jest m3 wykonanego nasypu - na podstawie Dokumentacji 

Projektowej i pomiarów w terenie. 

 

Ogólne wymaganie dotyczące obmiaru podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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8. Odbiór robót 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 
  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-02.00.01. pkt. 9 

Płatność za m3 wykonanego nasypu wraz z plantowaniem powierzchni skarp i poboczy oraz 

schodkowaniem należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, 

oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 

pomiarów i badań. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

- wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-III z zakupem i transportem gruntu na 

odległość 10 km z formowaniem i zagęszczaniem, 

 - wykonanie nasypów ręcznie z gruntu kat. I-III z zakupem i transportem gruntu na 

odległość 10 km z formowaniem i zagęszczaniem, 

 

- prace przygotowawcze i pomiarowe, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

-pozyskanie (zakup) gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki 

transportowe, 

- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 

-  dogęszczenie podłoża pod nasyp, 

-  ewentualne ulepszenie podłoża pod nasyp 

- wykonanie nasypu warstwami, 

- zagęszczenie poszczególnych warstw nasypu, 

- formowanie nasypu do wymaganego profilu, 

- plantowanie skarp i poboczy, 

- profilowanie powierzchni poboczy nasypu, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane 
PN-EN 13043/2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

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

PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

BN-8931-12:1977 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

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

BN-8931-01:1964 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

BN-8931-02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą. 

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBD i M W- wa 1978. 

Dz.U. Nr 43 – Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem czyszczenia urządzeń odwadniających w 

związku z przebudową boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia czynności 

związanych z oczyszczeniem i utrzymaniem w stanie stałej drożności urządzeń 

odwadniających, a mianowicie: 

- czyszczenie studzienek , 

- czyszczenie kolektorów kanalizacyjnych, rur spustowych i przykanalików. 

 Utrzymanie urządzeń odwadniających w stałej drożności ma decydujące znaczenie 

dla właściwego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, ich trwałości i 

zabezpieczenia przed różnorodnymi uszkodzeniami 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków opadowych. 

 

1.4.2. Studzienka ściekowa - urządzenie di odbioru ścieków opadowych spływających 

z nawierzchni do kanału lub innego odbiornika. 

 

1.4.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia studzienki ściekowej ze studnią 

chłonną  

1.4.4. Czyszczenie urządzenia odwadniającego - usuwanie naniesionego materiału 

zanieczyszczającego, w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści, gałęzi, śmieci, 

itp., utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Sprzęt mechaniczny zastosowany przy pracach powinien spełniać wszystkie normy 

dotyczące BHP i ochrony środowiska. Urządzenia pomiarowe muszą posiadać aktualne 

świadectwo legalizacji. 

Do wykonania robót renowacyjnych należy użyć następującego sprzętu: 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA      D.03.01.03 

 66 

 wóz ciśnieniowy, 

 samochód skrzyniowy do 5t, 

 urządzenia do pomiaru gazów niebezpiecznych, 

 elektronarzędzia. 

  myjki ciśnieniowe    

  urządzenia do czyszczenia kanalizacji   

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 5. 

5.2. Oczyszczenie studni rewizyjnych  

Studzienki rewizyjne zaleca się czyścić łącznie z kolektorami kanalizacyjnymi, 

metodami podanymi w pkcie 5.4, z ew. ręcznym odspojeniem stwardniałych zanieczyszczeń. 

 Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do: 

a) dowolnych środków transportu, jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych 

zapachów, 

b) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli 

nieczystości po długim okresie zalegania są gnijące lub cuchnące, i wywieźć je na 

składowisko odpadów. 

5.3. Oczyszczenie kolektorów i przykanalików 

Zaleca się oczyszczenia kolektorów i przykanalików za pomocą przeciągania przez 

przewody: linek ze szczotką lub tłokiem, wiader kanałowych, czyszczaków talerzowych, 

spiral kanałowych, skręcanych żerdzi, motopomp przepuszczających silny strumień wody lub 

za pomocą specjalnych samochodów z urządzeniami ssąco-tłoczącymi do ciśnieniowego 

czyszczenia przewodów. 

Zebrane zanieczyszczenia powinny być wywiezione dowolnym środkiem transportu 

na składowisko odpadów. 

5.4. Składowiska odpadów 

 Wywożenie zanieczyszczeń należy dokonywać na składowiska odpadów, 

zlokalizowane na: 

- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich), 

- składowiskach własnych, urządzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez 

właściwe władze ochrony środowiska. 

 Wydobyte zanieczyszczenia, w celu wywiezienia na składowiska odpadów, należy 

ładować do: 

a) dowolnych środków transportu, jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych 

zapachów, 

b) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli 

nieczystości po długim okresie zalegania są gnijące lub cuchnące. 

 Jeśli Inżynier zezwoli na czasowe krótkotrwałe składowanie zanieczyszczeń w pobliżu 

oczyszczonych urządzeń odwadniających, to miejsce składowania należy wybrać w taki 

sposób, aby spływy deszczowe nie mogły przemieszczać zanieczyszczeń z powrotem do 

miejsc, z których je pobrano lub wprowadzać nieczystości do wód gruntowych i 

powierzchniowych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 6. Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być 

przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót. 

6.2. Kontrola w czasie wykonywania usług 

 W czasie wykonywania czynności należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności 

oczyszczania urządzeń odwadniających, zgodnie z wymaganiami pktu 5. 

6.3. Kontrola powykonawcza 

 Dostarczenie do zamawiającego dokumentów potwierdzających utylizację 

zanieczyszczeń wydobytych z urządzeń odwadniających. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową oczyszczenia poszczególnych urządzeń odwadniających jest dla 

oczyszczenia: 

a) kolektorów - m (metr), 

b) studni rewizyjnych - szt. (sztuka), 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 "Wymagania 

Ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, ustawienie zaplecza budowy, dostarczenie materiałów 

wykonanie robót, 

 prace pomiarowe i pomocnicze, 

 czyszczenie kanałów, studni, 

 pompowanie ścieków, 

 transport wewnętrzny w obrębie budowy, 

 utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych w okresie ich eksploatacji, 

 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

 udrożnienie istniejącej kanalizacji, 

 próby szczelności, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe. 

2. PN-83/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

3. PN-88/H-74080/01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
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4. PN-72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje i wymiary, naddatki na 

obróbkę     skrawania i odchyłki masy. 

5. PN-82/H-9321  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

6. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

      badania przy odbiorze. 

7. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

      odbiorze. 

8. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 

techniczne. 

9. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

11. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

12. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

 

10.2. Inne dokumenty 

 

1.  Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez “Transprojekt” 

 Warszawa”  

2.  Katalog studzienek kanalizacyjnych i ściekowych z polipropylenu-POL YPIPE Wrocław 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w związku z przebudową 

boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania elementów kanalizacji 

deszczowej wg poniższego zakresu: 

 studzienki ściekowe. 

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków opadowych. 

 

1.4.2. Studzienka ściekowa - urządzenie di odbioru ścieków opadowych spływających 

z nawierzchni do kanału lub innego odbiornika. 

 

1.4.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia studzienki ściekowej ze studnią 

chłonną  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  

 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

Mogą być stosowane wyroby posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 

Instytuty Badawcze. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru. 

2.2. Rury kanałowe 

Rury kanałowe PVC kielichowe gładkie /ścianka lita/ łączone na uszczelki gumowe o 

średnicy 160mm , 200mm , 315mm, o sztywności obwodowej SN 8 kPa . 
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Do zakupionych rur kanałowych zewnętrznych powinny być dołączone deklaracje zgodności 

na dostarczone materiały, wyprodukowane zgodnie z aprobatą techniczną. 

2.3. Studzienki ściekowe 

2.3.1. Wpusty uliczne żeliwne 

Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080- 

04. 

2.3.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 

Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, 

wysokości 30 cm lub 100 cm, z betonu klasy C35/45 –(B-45). 

2.3.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu 

wibrowanego klasy C 20/25 –(B- 25) zbrojonego stalą StOS. 

2.3.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane 

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 15 cm i być wykonane z betonu 

wibrowanego klasy C 20/25- (B- 25) zbrojonego stalą StOS. 

2.3.5. Płyty fundamentowe 

Płyty fundamentowe powinny posiadać grubość 10 cm i być wykonane z betonu klasy C8/10 

(B- 10). 

2.4. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712. 

2.5. Beton 

Beton hydrotechniczny C 25/30 (B-30) i C 35-45 (B-45) powinien odpowiadać wymaganiom 

BN-62/6738-03. 

2.6. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.10. Składowanie materiałów 

2.10.1. Kręgi 

Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 

warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów 

wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.10.2. Wpusty żeliwne  

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach 

w stosach o wysokości maksymalnej 1,5 m. 

Nie dopuszcza się wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnię palety. 

Jednostki powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi, 

gwarantujących możliwość użycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku. 
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2.10.4. Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 

kanalizacji. 

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 

zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie  jego składowania i poboru. 

Kruszywo tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. 

2.5.5. Inne materiały 

Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy 

składować w magazynie zamkniętym. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji powinien wykazać się możliwością 

korzystania z  następującego sprzętu: 

 koparka podsiębierna  o pojemności 0,25 m3, 

 ubijak spalinowy, 

 samochód samowyładowczy, 

 betoniarka, 

 pompa przeponowa spalinowa 10 m3/godz. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji powinien wykazać się możliwością 

korzystania z  następujących środków transportu: 

- samochód skrzyniowy, 

- samochód dostawczy, 

- przyczepa skrzyniowa. 

Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się 

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę poszczególnych elementów 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 5. 

5.2. Wytyczenie w terenie 

Przed przystąpieniem do budowy elementów kanalizacji odwadniającej, Wykonawca 

powinien przejąć od Zamawiającego punkty stałe i charakterystyczne konieczne do 

wytyczenia kolektora oraz przykanalików wraz z lokalizacją studzienek ściekowych. 

Podstawę wytyczenia osi kolektora oraz przykanalików w terenie stanowi Dokumentacja 

Projektowa. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

W miejscach robót, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy  

prowizorycznie odgrodzić od strony ruchu (a na noc należy dodatkowo oznaczyć światłami 

ostrzegawczymi). 
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5.4. Roboty ziemne 

Wykopy pod kanalizację należy wykonywać zgodnie z wymaganiami norm BN-8836-02 

i PN-B-06050. 

5.5. Przygotowanie podłoża 

Podłoże wzmocnione w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości 15cm. Podłoże 

zagęścić warstwami do 95% zgodnie z normą BN-77/8931-12 ”Oznaczenia wskaźnika 

zagęszczenia gruntu”. 

W podsypce konieczne jest wykonanie wgłębień pod kielichy rur. 

5.6. Fundament  

Fundament pod studzienki należy wykonać z betonu z B 25, na zagęszczonym podłożu 

w wykonanym wykopie. 

5.7. Roboty montażowe 

Wykonanie i odbiór rur kanałowych powinny odpowiadać normie PN-92/B-

10735”Kanalizacja,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przewody 

z PVC należy wykonywać przy temperaturze powietrza od 0o do 300C. 

Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłożu całkowicie odwodnionym i z 

wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. 

Montażu rur dokonywać ręcznie. 

Przed przystąpieniem do montażu połączenia kielichowego należy koniec bosy posmarować 

cienko środkiem antyadhezyjnym np. talkiem lub innym środkiem poślizgowym na bazie 

silikonu lub mydła. 

Wprowadzenie bosego końca rury do kielicha , może być wykonane przy pomocy specjalnego 

urządzenia wciskowego, względnie przy zastosowaniu ręcznej dźwigni. 

5.8. Wykonanie studzienki ściekowej 

Studzienki kanalizacyjne na trasie kanału lokalizować w miejscach zgodnych z projektem 

budowlanym. 

Studzienki należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie na podkładzie 

wykonanym z betonu C 8/10 (B-10) gr. 10cm. 

Poszczególne elementy studzienki montować przy użyciu materiałów wymienionych w pkt. 

3.2 przedmiotowej specyfikacji. 

Przejścia przez ściany wykonać jako szczelne. 

5.9. Wykonanie ław 

Wykop pod ławę zwykłą dla odwodnienia liniowego należy wykonać zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom 

ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu. Wskaźnik zagęszczenia dna 

wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora. 

5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 

zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić 0,97 wg Proctora. Rodzaj gruntu do zasypywania 

wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 6. Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być 

przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót. 
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6.2. Sprawdzenie kształtu i wymiarów 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy przeprowadzić za pomocą przymiaru z podziałką 

milimetrową. Miejsca sprawdzenia wymiarów, w zależności od kształtu elementów są 

następujące: 

- długość, 

- średnica wewnętrzna, 

- grubość ścianki. 

-  tolerancja długości, szerokości i wysokości korpusów odwodnienia liniowego wynosi +- 

2 mm, 

- tolerancja grubości ścianek korytek wynosi +- 1 mm, 

- tolerancja prostoliniowości i skręcenia przekroju poprzecznego korytek wynosi 1/500 

długości elementu oraz 2 mm, 

- tolerancja długości i szerokości rusztu wynosi – 2 mm i + 0,5 mm, 

- powierzchnia korytek oraz rusztów określona wizualnie nie powinna wykazywać 

nierówności powierzchni, pęknięć, zarysowań, odłamków, wybrzuszeń lub odprysków. 

6.3. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; należy wykonać oględziny powierzchni, elementów w 

celu stwierdzenia czy elementy nie posiadają uszkodzeń. Badanie uszkodzeń na powierzchni 

i krawędzi elementów należy przeprowadzić przez oględziny i pomiary wykonane za 

pomocą przymiaru stalowego z podziałką milimetrową z dokładnością do 1 mm. 

6.4. Szczegółowa kontrola jakości poszczególnych elementów 

Sprawdzeniu jakości podlegają następujące elementy, wykonane wg postanowień 

Dokumentacji Projektowej: 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

piasku, 

- badanie odchylenia osi kolektora, 

- sprawdzenia zgodności trasy kanału z dokumentacją projektową, 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia kanałów, 

- sprawdzenia wskaźników zagęszczenia zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

- prawidłowości montażu osadników wód deszczowych sprawdzenie zgodności 

6.5. Dopuszczalne tolerancje wymiarów 

Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzić, uwzględniając 

dopuszczalną odchyłkę: 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu  5 cm. 

 odchylenie wymiarów w planie   10 cm, 

 długość przykanalika z dokładnością  10 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową są: 

 1 (m) dla przykanalików, kolektorów, odwodnienia liniowego. 

 1 (szt.) dla studzienek ściekowych i studni rewizyjnej 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 "Wymagania 

Ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

-   oznakowanie robót, 

-    roboty pomiarowe i przygotowawcze,  

-zakup i transport materiałów, 

-wykonanie wykopu, 

-odwodnienie wykopu, 

-przygotowanie podłoża, 

- wykonanie podsypki pod przykanaliki i kanały, 

- montaż przykanalików (z docięciem), 

-wykonanie fundamentu z betonu pod wpusty, 

-wykonanie studzienek ściekowych i rewizyjnych 

- przygotowanie istniejącego kolektota do ustawienia studni, 

- uszczelnienie połączenia 

-zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz zaleceniami producenta materiałów, 

- wykonanie podsypki, 

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej. 

-wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe. 

2. PN-83/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

3. PN-88/H-74080/01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
4. PN-72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje i wymiary, naddatki na obróbkę 

    skrawania i odchyłki masy. 

5. PN-82/H-9321  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
6. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

      badania przy odbiorze. 

7. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  

     odbiorze. 
8. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 

9. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
11. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

12. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
 

10.2. Inne dokumenty 

 

1.  Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez “Transprojekt”  Warszawa”  
2.  Katalog studzienek kanalizacyjnych i ściekowych z polipropylenu-POL YPIPE Wrocław 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z profilowaniem  

i zagęszczeniem podłoża w związku z przebudową boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 

w Gostyniu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 

wykonywaniu profilowania i zagęszczania podłoża na odcinkach nowoprojektowanej 

konstrukcji nawierzchni i obejmują: 

- wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  

w gruntach kat. I-IV głębokość koryta 36cm, 

- wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  

w gruntach kat. I-IV głębokość koryta 15cm. 

Uwaga: 

Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta gruntowego zawarte są w SST D.02.01.01. 

1.4. Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i Szczegółową Specyfikacją Techniczną D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
  Nie występują. 

3. Sprzęt 
 Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki  

z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. 

4. Transport 
   Nie występuje. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

  Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA     D.04.01.01 

 

 80 

5.2.1. Zasady ogólne 

  Wykonawca może przystąpić do wykonywania profilowania i zagęszczenia podłoża 

dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów 

odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania  

i zagęszczenia podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie 

za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 

ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2.2. Profilowanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy 

istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 

podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe 

niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co 

najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 

strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych 

i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 

w p.5.2.5. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 

dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 

powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub 

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 

wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.2.3. Zagęszczanie podłoża 

  Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez 

wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione 

przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, 

przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy 

określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano  

w tablicy p.5.2.5. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności 

optymalnej o więcej niż (wg PN-S-02205: 1998): 

 w gruntach niespoistych ±2,0%, 

 w gruntach mało i średnio spoistych + 0% i -2%. 

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
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Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is 

Ruch KR 1 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1.00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 

robót ziemnych lub terenu 
0,97 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 

przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego 

osuszenia. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych 

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe 

naprawy wykona on na własny koszt. 

6. Kontrola jakości robót 

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

  W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne 

w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie 

rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 
 

Lp Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 
Maksymalna powierzchnia (m2) 
przypadająca na jedno badanie 

1. 
Szerokość, głębokość i 

położenie koryta 

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy 

odbiorze, określonych w p.6.2. 

2. 
Ukształtowanie pionowe osi 

koryta 
jw. 

3. 
Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu - badanie wskaźnika 

zagęszczenia 

2 600 

 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest 

niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny  

i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego  

i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wtórny moduł 

odkształcenia powinien wynosić 80 dla kategorii ruchu KR1 i KR2. 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jak  

w PN-S-02205: 1998 str. 13 rys.4. 
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Badania płytą 30 cm wykonanego koryta gruntowego należy przeprowadzić nie rzadziej niż  

1 raz na 3000 m2. 

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża  

6.2.1. Zagęszczenie podłoża 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4 i 6.1. 

6.2.2. Cechy geometryczne 

6.2.2.1. Równość 

  Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w 

kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 

1 km. 

Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

6.2.2.2. Spadki poprzeczne 

  Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej  

10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na 

początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego 

łuku kołowego. 

Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 

±0.5%. 

6.2.2.3. Głębokość i rzędne dna  

  Głębokość profilowania i rzędne należy sprawdzać co 20 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m. 

Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm 

i -2 cm. 

6.2.2.4. Ukształtowanie osi koryta 

  Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych 

dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm. 

6.2.2.5. Szerokość profilowania 

  Szerokość profilowania należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. 

Szerokość profilowania nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm 

oraz 

-5 cm. 

6.2.2.6. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 

  Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 

najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. Obmiar robót 
  Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanego i odebranego profilowania podłoża 

zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 
  Ogólne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA     D.04.01.01 

 

 83 

Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

9. Podstawa płatności 
  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. "Wymagania 

ogólne". 

Płatność za m2 wykonanego profilowania i zagęszczenia podłoża zgodnie z obmiarem i oceną 

jakości robót przyjmować na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

- wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  

w gruntach kat. I-IV głębokość koryta 36cm, 

- wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  

w gruntach kat. I-IV głębokość koryta 15cm. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 

lub nasyp, 

- profilowanie dna koryta lub podłoża, 

- zagęszczenie, 

- utrzymanie koryta lub podłoża, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w szczegółowej 

specyfikacji technicznej, 

- oznakowanie robót, 

- dogęszczenie i ulepszenie podłoża. 

10. Przepisy związane 
 

PN-S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwa i określenia. 
 

PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenia, modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
 

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych  

i lotniskowych. 
 

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

BN-70/8931-05 Oznaczenia wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych. 
 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania oraz odbioru oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni w 

związku z przebudową boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy oczyszczaniu  

i skrapianiu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmują: 

 oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych, 

 oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

  Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót, podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
Brak 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

 Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 szczotek mechanicznych - zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych - pierwsza ze 

szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do 

zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy; druga 

szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania; zaleca się 

używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające, 

 sprężarek, 

 zbiorników z wodą, 

 szczotek ręcznych. 

4. Wykonanie robót 

4.1. Ogólne warunki wykonania robót 

  Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

4.2. Zakres wykonywanych robót 
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4.2.1. Oczyszczenie powierzchni 

 Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i 

kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W 

miejscach trudno dostępnych na1eży używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach 

niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z 

kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. 

5. Kontrola jakości robót 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Obmiar robót 
 

  Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni oczyszczonej na podstawie Dokumentacji 

Projektowej i obmiaru w terenie. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Płatność za m2 wykonanego oczyszczenia i skropienia należy przyjmować zgodnie  

z obmiarem, oceną jakości wykonanych robót i jakości użytych materiałów na podstawie 

wyników pomiarów i badań. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

 oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 

 oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych: 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej 

nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, 

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

- oznakowanie robót. 

10. Przepisy związane 

Brak 
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwiązanej 

stabilizowanej mechanicznie w związku z przebudową boiska szkolnego Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Gostyniu. 

1.2 Zakres stosowania ST 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie i 

obejmują: 

- wykonanie podbudowy zasadniczej 0/31,5 - warstwa grubości 15cm, 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 

warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.3. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie 

ziarnowym (od d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża 

gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Właściwości kruszywa 

 Materiałem do wykonania warstwy z mieszanki niezwiązanej powinno być kruszywo 

łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne 

kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków (o wielkości 

powyżej 63mm).  

 Do wykonania warstwy z mieszanki niezwiązanej należy stosować kruszywa zgodnie z 

normą PN-EN 13242, spełniające wymagania podane w tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do warstwy z mieszanki niezwiązanej  

Rozdział 

w normie 

PN-EN 
13242 

Właściwość 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek 

niezwiązanych przeznaczonych do zastosowania w 

warstwie Odniesienie 
do PN-EN 

13242:2004 
podbudowy pomocniczej 

nawierzchni drogi 
podbudowy zasadniczej 

nawierzchni drogi 

KR1÷KR2 KR3÷KR6 KR1÷KR2 KR3÷KR6 

4.1 – 4.2 Frakcje/zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 

63 i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1 

Wszystkie frakcje dozwolone 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 

933-1 

GC85/15, 

GF85, 

GA85 

GC80/20, 

GF80, 

GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 Ogólne granice i tolerancje 

uziarnienia kruszywa 

grubego na sitach 

pośrednich wg PN-EN 933-
1 

GTCNR GTC20/15 Tabl. 3 

4.3.3 Tolerancje typowego 

uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o 

ciągłym uziarnieniu wg 

PN-EN 933-1 

GTFNR, 

GTANR 

GTF10, 

GTA20 
Tabl. 4 

4.4 Kształt kruszywa grubego 
wg PN-EN 933-4 

– maksymalne wartości 

wskaźnika płaskości  

FINR FI50 Tabl. 5 

lub 
– maksymalne wartości 

wskaźnika kształtu 

SINR SI55 Tabl. 6 

4.5 Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o 

powierz. przekrusz. lub 

łamanych oraz ziaren 

całkowicie zaokrąglonych 
w kruszywie grubym wg 

PN-EN 933-5 

CNR C90/3 Tabl. 7 

4.6 Zawartość pyłów wg PN-
EN 933-1 

– w kruszywie grubym*)  
 ƒDeklarowane ƒDeklarowane Tabl. 8 

– w kruszywie drobnym *) ƒDeklarowane ƒDeklarowane Tabl. 8 

4.7 Jakość pyłów Wartość niezbadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w 
mieszankach wg wymagań p.2.2-2.4 – WT-4 

5.2 Odporność na 

rozdrabnianie kruszywa 

grubego wg PN-EN 1097-2, 
kategoria nie wyższa niż  

LA50 LA40 LA40***) Tabl. 9 

5.3 Odporność na ścieranie wg 

PN-EN 1097-1 
MDEDeklarowana MDEDeklarowana Tabl. 11 

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-6 Deklarowana Deklarowana  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D.04.04.02 

 93 

rozdział 7,8 lub 9 

5.5 Nasiąkliwość wg PN-EN 

1097-6 rozdział 7,8 lub 9 

(w zależności od frakcji) 

Wcm NR 
WA24 2****) 

Wcm NR 
WA24 2****) 

 

6.2 Siarczany rozpuszczalne w 

kwasie wg PN-EN 1744-1 
ASNR ASNR Tabl. 12 

6.3 Całkowita zawartość siarki 

wg PN-EN 1744-1 
SNR SNR Tabl. 13 

6.4.2.1 Stałość objętościowa żużla 

stalowniczego wg PN-EN 

1744-1 rozdział 19.3 

V5 V5 Tabl. 14 

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w 
żużlu wielkopiecowym 

kawałkowym wg PN-EN 

1744-1 rozdział 19.1 

Brak rozpadu Brak rozpadu  

6.4.2.3 Rozpad żelazowy w żużlu 
wielkopiecowym 

kawałkowym wg PN-EN 

1744-1 rozdział 19.2 

Brak rozpadu Brak rozpadu  

6.4.3 Składniki rozpuszczalne w 

wodzie wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg 

odrębnych przepisów 
 

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciał obcych takich jak; drewno, szkło i plastik 

mogących pogorszyć wyrób końcowy 
 

7.2 Zgorzel słoneczna bazaltu 

wg PN-EN 1367-3, wg PN-

EN 1097-2 

SBLA SBLA  

7.3.3 Mrozoodporność na 
kruszywie frakcji 8/16 wg 

PN-EN 1367-1 

– skały magmowe i 
przeobrażone: F4 

– skały osadowe: F10 

– kruszywa z 
recyklingu: F10 

 (F25**) 

– skały magmowe i 
przeobrażone: F4 

– skały osadowe: F10 

– kruszywa z 
recyklingu: F10 

 (F25**) 

Tabl. 18 

Załącznik

C  

Skład materiałowy 
Deklarowany Deklarowany  

Załącznik

C pkt. 

C.3.4 

Istotne cechy 

środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych określonych 

w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 

występuje w źródłach kruszywa pochodzenia 

mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw 
sztucznych i odpadowych należy badać czy 

zawartość substancji niebezpiecznych nie 

przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów 

 

*) łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w polu wyznaczonym przez krzywe graniczne 

**) łączna pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m  

***) do warstw podbudów zasadniczych  na drogach obciążonych ruchem KR5÷KR6 dopuszcza się jedynie kruszywo 

charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA≤35 
****) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione należy sprawdzić mrozoodporność 

 

2.3 Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 

krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 

 Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 

układanej jednorazowo. 
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 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według WT-4 powinna leżeć między 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1 i 2. 

 

 

 
 

 Rysunek 1. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej 

 Oprócz wymagań podanych na rysunkach 1 i wymaga się, aby 90% uziarnień mieszanek 
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 

2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia 

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z 

deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej 
mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziaren słabych,  wymaganie dotyczy 

deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 

Proctora 

 

Mieszanka 
niezwiązana 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S)  

Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8 - ± 8 - ± 8 - - 

 

Tablica 3 Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach 

podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek 

Miesza
nka 

niezwią
zana 

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach: 

[różnice przesiewów w %(m/m) przez sito (mm)] 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 

mi
n 

max 
mi
n 

max 
mi
n 

ma
x 

min 
ma
x 

min 
ma
x 

min 
ma
x 

mi
n 

ma
x 

min max 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 
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2.4. Parametry mieszanek niezwiązanych 

 Mieszanki niezwiązane winny spełniać wymagania podane w tablicy 4 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy 

Rozdział 

w 

normie 
PN-EN 

13285 

Właściwość 

Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 

przeznaczonych do zastosowania w warstwie 

Odniesienie 

do PN-EN 
13285 

Podbudowy pomocniczej 

nawierzchni drogi 

Podbudowy zasadniczej 

nawierzchni drogi 
 

KR1÷KR2 KR3÷KR6 KR1÷KR2 KR3÷KR6 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/45 0/45 Tabl. 4 

4.3.2 Maksymalna zawartość 

pyłów: kategoria UF 
UF12 UF9 Tabl. 2 

4.3.2 Minimalna zawartość 
pyłów: kategoria UF 

LFNR LFNR Tabl. 3 

4.3.3 Zawartość nadziarna: 

kategoria OC 
OC90 OC90 Tabl. 4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec 
uziarnienia 

Krzywa uziarnienia wg 
rys. 1 

Krzywa uziarnienia wg 
rys. 2 

Tabl. 5 i 6 

4.4.2 Wymagania wobec 

jednorodności uziarnienia 

poszczególnych partii – 
porównanie z deklarowana 

przez producenta wartością 

(S) 

Wg tab. 2 Wg tab. 2 Tabl. 7 

4.4.2 Wymagania wobec 
jednorodności uziarnienia 

na sitach kontrolnych – 

różnice w przesiewach 

Wg tab. 3 Wg tab. 3 Tabl. 8 

4.5 Wrażliwość na mróz: 

wskaźnik piaskowy SE*), 

co najmniej 

40 45 - 

 Odporność na 
rozdrabnianie (dotyczy 

fakcji 10/14 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 
1097-1, kategoria nie 

wyższa niż: 

LA40 LA35 - 

 Odporność na ścieranie 

(dotyczy fakcji 10/14 
odsianej z mieszanki) wg 

PN-EN 1097-1, kategoria 

MDE 

Deklarowana Deklarowana - 

 Mrozoodporność (dotyczy 
fakcji 8/16 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 

1367-1 

F7 F4 - 

 Wartość CBR po 

zagęszczeniu do wskaźnika 

zagęszczenia Is=1,0 i 

moczeniu w wodzie 96h, co 
najmniej 

≥ 60 ≥ 80 - 
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4.5 Zawartość wody w 

mieszance zagęszczanej, % 

(m/m) wilgotności 

optymalnej wg metody 
Proctora 

80-100 80-100 - 

*) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg 

PN-EN 13286-2 

 

2.5. Woda 

 

 Należy stosować wodę wg PN-EN 1008-1. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw z mieszanek niezwiązanych 

stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 

optymalnej, 

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 

miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 

 Stosowany przez Wykonawcę sprzęt powinien być sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

 Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu 
po drogach publicznych pojazd musi spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę stanowi warstwa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 

wykonana wg ST D.04.05.01. 

 Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i według zaleceń Inżyniera. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy muszą być wcześniej przygotowane, 

odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Przygotowanie mieszanki 

 Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje recepturę na wytworzenie 

mieszanki. Receptura obejmować będzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotność 

optymalną dla mieszanych składników. Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

5.4. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy 

 Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa 

(przewidzianych recepturą) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla 

wytworzonej mieszanki. 
 Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności 

naturalnej kruszywa. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w ilości nie większej niż 

10 l/m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej laboratoryjnie. 
 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 

w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była zgodna  z Dokumentacją Projektową. 

 Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 

 Warstwy o grubości większej niż 20cm należy wykonać w dwóch warstwach. 
 Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. 

 Bezpośrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez 

wałowanie. Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. 
Zagęszczanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju 

daszkowym jezdni oraz od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku 

jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny 
być wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do 

otrzymania równej powierzchni.  W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna 

być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami 
mechanicznymi. W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt 

cięższy. 

 Zagęszczenie należy prowadzić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie 

mniejszego niż Is = 1,00 według normalnej próby Proctora. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 

optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

5.6. Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
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przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 

Wykonawcę robót.  

5.7.  Odcinek próbny 

 Wykonawca wykona odcinek próbny co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania mieszanki kruszywa 

jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy mieszanki kruszywa w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 

 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 

 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich wyrobów oraz sprzętu do mieszania, 

rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania warstwy. 

 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu akceptowanym przez Inżyniera. 

 Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego 

przez Inżyniera. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych 

do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2 niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Tablica 5. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie warstw z mieszanek niezwiązanych 

stabilizowanych mechanicznie 

 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia podbudowy 
przypadająca na jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  
2 1000 

co 100 m jezdni 2 Wilgotność mieszanki  

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 
Badanie właściwości kruszywa wg 
tab. 1 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 

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

6.3.3. Wilgotność mieszanki  
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 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 w granicach podanych w tablicy 4. 

6.3.4. Zagęszczenie warstwy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika odkształcenia. 

 Kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych wg PN-S-02205 

stosując płytę Ø30cm. Wynik modułu należy obliczać w zakresie obciążeń jednostkowych 0,25 – 
0,35MPa i przyrostu odkształcenia odpowiadającemu temu zakresowi obciążeń jednostkowych 

doprowadzając obciążenie końcowe do 0,45MPa. W obliczeniach modułu należy zastosować mnożnik 

¾ zgodnie z PN-S-02205:1998. 

 Moduły odkształcenia oblicza się z następujących wzorów: 

     D
s

p
E






4

3
1   D

s

p
E

2

2
2

4

3




  

  

gdzie: 

E1  - moduł pierwotny odkształcenia [MPa], 

E2  - moduł wtórny odkształcenia [MPa], 

p  - różnica nacisków w pierwszym cyklu obciążania [MPa], 

p2 - różnica nacisków w drugim cyklu obciążania [MPa], 

s  - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków p [mm], 

s2  - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków p2 [mm], 
D  - średnica płyty [mm] (D = 300 mm). 

 

 Zagęszczenie mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie należy uznać za 
prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie 

większy od 2,2 dla każdej warstwy. 

 6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.2 ÷ 

2.4 

 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 

obecności Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano 
w tabl. 6. 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy z mieszanki niezwiązanej 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym 
pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m 
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6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 500 m2 , 2 badania co  100 m jezdni 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

 co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość 

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 

cm. 

 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej.  

6.4.3. Równość 

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

BN-68/8931-04. 
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm 

6.4.4. Spadki poprzeczne 

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

projektową,  z tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać -1cm, +0cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi warstwy 

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

6.4.7. Grubość warstwy 

 Grubość nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż 10 %. 

6.4.8. Nośność warstwy 

 Moduł odkształcenia wg PN-S-02205 powinien być zgodny z podanym w tablicy 7 

Tablica 7. Cechy warstwy dotyczące zagęszczenia i nośności 

Lp. 

Podbudowa z 
kruszywa o 

wskaźniku Wnoś nie 

mniejszym niż % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 

zagęszczenia Is 
nie mniejszy niż; 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o 

średnicy 30 cm MPa 

od pierwszego obciążenia 
E1 

od drugiego obciążenia 
E2 

1 120 1,03 100 180 

2 80 1,00 80 140 

3 60 1,00 60 120 
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy  

 Wszystkie powierzchnie warstwy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 

6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

 Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 

podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie 

materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość warstwy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność  

 Jeżeli nośność warstwy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 

warstwy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę. 

7. Obmiar robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki niezwiązanej 

stabilizowanej mechanicznie. 

8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie prowadzonych robót, 

 zakup i dostarczenie materiałów do wykonania podbudowy, 

 dostarczenie sprzętu niezbędnego do wykonania podbudowy, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 wykonanie odcinka próbnego, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D.04.04.02 

 102 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren 
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 

łamania kruszyw grubych 
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena   zawartości drobnych 

cząstek. Badania błękitem metylenowym 

PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Wymagania 

PN-EN 13286-2 Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora. 
PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 

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

10.2. Inne dokumenty 

WT-4 2010  Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych. Wymagania techniczne. 
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1. Wstęp  
 

1.1. Przedmiot SST 

 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża z kruszywa związanego 

hydraulicznie cementem w związku z przebudową boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Gostyniu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem warstwy z mieszanki związanej cementem  wraz z pielęgnacją i obejmują: 

 wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C 1,5/2: 

 grubości 10 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie 

potrzeby również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, 

dobranych w optymalnych ilościach. 

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo- gruntowa zagęszczona 

 i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.3. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 

mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, 

stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

1.4.4. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 

mieszanki cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną D.00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, jakość zastosowanych 

materiałów oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
 

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00. Wymagania 

ogólne. 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu 

stabilizowanego cementem w betoniarce według zasad niniejszej SST są: 

2.1. Kruszywo 

  Do wykonania mieszanki związanej cementem  należy stosować kruszywa zgodnie z 

normą PN-EN 13242. 
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 Do wykonania mieszanki związanej cementem można stosować kruszywo naturalne, sztuczne lub z 

recyklingu albo mieszankę tych kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

Rozdział w 

normie PN-

EN 13242 

Właściwość 

Deklarowane kategorie lub wartości 

Odniesienie 

do PN-EN 

13242:2004 

w odniesieniu do zastosowania kruszywa 

do warstwy 

związanej warstwy 

podbudowy 

pomocniczej i 

ulepszonego podłoża 

– wszystkie kategorie 

ruchu (KR1÷KR6) 

związanej 

warstwy 

podbudowy 

zasadniczej - 

wszystkie 

kategorie ruchu 

(KR1÷KR6) 

4.1 Frakcje/zestaw sit # 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 

63 i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 

1) 
Tabl. 1 

Wszystkie frakcje dozwolone 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC80/20, 

GF80, 

GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 Ogólne granice i tolerancje 

uziarnienia kruszywa grubego 

na sitach pośrednich wg PN-

EN 933-1 

GTCNR Tabl. 3 

4.3.3 Tolerancje typowego 

uziarnienia kruszywa 

drobnego i kruszywa o 

ciągłym uziarnieniu wg PN-

EN 933-1 

GTFNR, 

GTANR 
Tabl. 4 

4.4 Kształt kruszywa grubego – 

maksymalne wartości 

wskaźnika płaskości wg PN-

EN 933-3*) 

FIDeklarowane FI50 Tabl. 5 

Kształt kruszywa grubego – 

maksymalne wartości 

wskaźnika kształtu wg PN-

EN 933-4*) 

SIDeklarowane SI50 Tabl. 6 

4.5 Kategorie procentowych 

zawartości ziaren o powierz. 

przekrusz. lub łamanych oraz 

ziaren całkowicie 

zaokrąglonych w kruszywie 

grubym wg PN-EN 933-5 

CNR Tabl. 7 

4.6 Zawartość pyłów**) w 

kruszywie grubym wg PN-EN 

933-1 

ƒDeklarowane Tabl. 8 

4.6 Zawartość pyłów**) w 

kruszywie drobnym wg PN-

EN 933-1 

ƒDeklarowane Tabl. 8 

4.7 Jakość pyłów Brak wymagań  
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5.2 Odporność na rozdrabnianie 

kruszywa grubego wg PN-EN 

1097-2 

LA60 LA50 Tabl. 9 

5.3 Odporność na ścieranie wg 

PN-EN 1097-1 
MDENR Tabl. 11 

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-6 

rozdział 7,8 lub 9 
Deklarowana  

5.5 Nasiąkliwość wg PN-EN 

1097-6 rozdział 7,8 lub 9 
Deklarowana  

6.2 Siarczany rozpuszczalne w 

kwasie wg PN-EN 1744-1 
 Kruszywo kam. AS 0,2 

 Żużel kawałkowy wielkopiecowy AS 

1,0 

Tabl. 12 

6.3 Całkowita zawartość siarki 

wg PN-EN 1744-1 
 Kruszywo łam. S NR 

 Żużel kawałkowy wielkopiecowy S 2 
Tabl. 13 

6.4.1 Składniki wpływające na 

szybkość wiązania i 

twardnienia mieszanek 

związanych hydraulicznie 

Deklarowana  

6.4.2.1 Stałość objętościowa żużla 

stalowniczego wg PN-EN 

1744-1 rozdział 19.3 

V5  

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w żużlu 

wielkopiecowym kawałkowym 

wg PN-EN 1744-1 rozdział 

19.1 

Brak rozpadu  

6.4.2.3 Rozpad żelazowy w żużlu 

wielkopiecowym kawałkowym 

wg PN-EN 1744-1 rozdział 

19.2 

Brak rozpadu  

6.4.3 Składniki rozpuszczalne w 

wodzie wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych dla 

środowiska wg odrębnych przepisów 
 

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciał obcych takich jak; drewno, 

szkło i plastik mogących pogorszyć 

wyrób końcowy 

 

7.2 Zgorzel słoneczna bazaltu wg 

PN-EN 1367-3, wg PN-EN 

1097-2 

SBLA  

7.3.2 Nasiąkliwość wg PN-EN 

1097-6 rozdział 7 (Jeśli 

kruszywo nie spełnia warunku 

WA24 2, to należy zbadać jego 

mrozoodporność wg p. 7.3.3 

WA24 2 Tabl. 16 

7.3.3 Mrozoodporność na 

kruszywie frakcji 8/16 wg 

PN-EN 1367-1 (Badanie 

wykonywane tylko w 

przypadku, gdy nasiąkliwość 

kruszywa przekracza WA24 2) 

 skały magmowe 

i przeobrażone: 

F 4 

 skały osadowe: 

F 10 

 kruszywa z 

recyklingu; F 10 

(F 25***) 

F4 Tabl. 18 

ZałącznikC 

pkt. C.3.4 

Skład mineralogiczny 
Deklarowany  
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ZałącznikC 

pkt. C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe Większość substancji niebezpiecznych 

określonych w dyrektywie Rady 

76/769/EWG zazwyczaj nie występuje 

w źródłach kruszywa pochodzenia 

mineralnego. Jednak w odniesieniu do 

kruszyw sztucznych i odpadowych 

należy badać czy zawartość substancji 

niebezpiecznych nie przekracza  

wartości dopuszczalnych wg odrębnych 

przepisów 

 

*) badaniem wzorcowym oznaczenia kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości 

**) łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w polu wyznaczonym przez krzywe graniczne 

***) pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50%m/m 

  

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 

dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, 

to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, 

w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych 

rodzajów kruszyw. 

2.2. Cement 

 Należy stosować cement klasy 32.5 portlandzki wg PN-EN 197-1: 2002 o właściwościach: 

 wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach- nie mniej niż 16 MPa, 

 wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≤ 52,5 MPa, ≥ 32,5 MPa 

 początek wiązania - najwcześniej po upływie 75 minut, 

 stałość objętości nie więcej niż 10 mm 

 

 Badania cementu należy wykonać zgodnie z  PN-EN 197-2:2002. 

 Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 

 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, 

można go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego 

przydatność do robót. 

2.3. Woda 

  Woda stosowana do stabilizacji cementem i do pielęgnacji wykonanej warstwy 

powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. 

  W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie  

z PN-EN-1008. 

2.4. Dodatki 

  Zastosowanie wielkopiecowego mielonego żużla granulowanego jest możliwe pod 

warunkiem, że odpowiada on wymaganiom europejskiej lub krajowej Aprobaty Technicznej. 

Składnik ten powinien zostać uwzględniony w projekcie mieszanki. 

2.5. Domieszki 

Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2. 

Jeżeli w mieszance mają być zastosowane środki przyspieszające lub opóźniające wiązanie, 

należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki. 

2.6. Materiały do pielęgnacji 
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Do pielęgnacji warstw wykonanych z mieszanek związanych cementem mogą być stosowane: 

- emulsja asfaltowa, 

- preparaty pielęgnacyjne posiadające Aprobatę Techniczną, 

- folie z tworzyw sztucznych, 

- włóknina techniczna, piasek i woda. 

3. Sprzęt 

3.1. Wytwórnia betonów 

  Betoniarnia nie może zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia 

terenu, zanieczyszczać wód i wywoływać hałas powyżej dopuszczalnych norm. Wydajność 

betoniarni musi zapewnić zapotrzebowanie dla danej budowy. Betoniarnia musi posiadać pełne 

wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytworzonej mieszanki. Minimalna pojemność 

zasypowa betoniarki - 1000 l (dm3). Dozowanie wagowe kruszywa i cementu z dokładnością 

+ 3%. Dozowanie wody objętościowe przy pomocy objętościomierza przepływowego. 

Zabrania się stosowania betoniarek wolno spadowych. 

3.2. Układanie podbudowy i warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

cementem wykonywane będzie równiarką lub układarką do mieszanki betonowej. 

3.3. Sprzęt do zagęszczania podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

cementem: 

- walec ogumiony średni lub ciężki o regulaminowym ciśnieniu w oponach, 

- walec gładki stalowy wibracyjny dwuwałowy, prowadzony, 

- płyta wibracyjna lekka lub ciężka. 

Wybór urządzeń do zagęszczania pozostawia się Wykonawcy w zależności od jego możliwości 

i warunków terenowych - szerokości zagęszczanej warstwy podbudowy  

i ulepszonego podłoża. 

3.4. Użyty przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny do wykonywania podbudowy i ulepszonego 

podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce musi być sprawny technicznie  

i uzyskać akceptację Inżyniera. 

4. Transport 
4.1. Transport kruszywa do betoniarni odbywać się może dowolnymi środkami transportu, 

zabezpieczającymi kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa podczas transportu. 

4.2. Transport cementu musi odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, 

zbryleniem i zanieczyszczeniem. 

Przewiduje się transport cementu do wytwórni betonów - luzem, w cysternach 

przystosowanych do przewozu materiałów sypkich. 

4.3. Transport mieszanki odbywać się musi samochodami samowyładowczymi – zalecany 

boczny przechył skrzyni. Samochody powinny charakteryzować się dużą pojemnością, tj. 10 

ton. 

Mieszanka w czasie transportu powinna być chroniona od wpływów atmosferycznych takich 

jak: opady, nasłonecznienie, wiatry. Przy braku osłon w konstrukcji środków transportowych 

należy stosować przykrycia (folia, brezent). 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

  Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
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5.2.1. Projektowanie mieszanki 

  Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją 

Inżynierowi do zatwierdzenia. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych 

składników, zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera i przy wykorzystaniu 

reprezentatywnych próbek. 

 

  Receptura powinna być opracowana w oparciu o następujące źródła: 

 założenia ujęte w PZJ, 

 wytyczne niniejszej specyfikacji, 

 WT-5 2010 
 

  Odpowiednie uziarnienie mieszanki winno być zgodne z rys 1.1 do rys. 1.4 
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 Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej według normalnej 

próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
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 Skład mieszanki projektuje się ze względu na wytrzymałość na  ściskanie próbek (System I), 

zagęszczanych metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1. 

  Wytrzymałość na ściskanie powinna być wyznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dniach 

pielęgnacji. Dopuszcza się dodatkowo określić wytrzymałości na ściskanie po 7 lub 14 dniach o wymaganiach 

odpowiednich dla wytrzymałości po 28 dniach na podstawie receptury.  

  Mieszanki związane cementem winny spełniać wymagania zapisane odpowiednio w tablicach 2, 3, 4 i 5. 

 

 Tablica 2. Klasa wytrzymałości  wg PN-EN 14227-1 

Kolumna 1 2 3 

Wiersz Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa 

Klasa 

wytrzymałości 

Wytrzymałość charakterystyczna Rc 

Próbki walcowe 

H/D*)=2,0 
Próbki walcowe H/D*)=1,0**) 

1 Brak wymagań  C0 

2 1,5 2,0 C1,5/2,0 

3 3,0 4,0 C3/4 

4 5,0 6,0 C5/6 

5 8,0 10,0 C8/10 

6 12 15 C12/15 

7 16 20 C16/20 

8 20 25 C20/25 
*) H/D = stosunek wysokości do średnicy próbki 
**) H/D = 0,8 do 1,21 

 

  Tablica 3. Minimalna zawartość cementu w mieszance wg PN-EN 14227-1 

Maksymalny nominalny wymiar 

kruszywa, mm 

Minimalna zawartość spoiwa, % 

m/m 

 8,0 do 31,5 3 

2,0 do 8,0 4 

 2,0 5 

 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy ulepszonego podłoża  

Lp. Właściwość 
WYMAGANIA Uwagi 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6  

1.0 SKŁADNIKI 

1.1 Cement 
wg PN-EN 

197-1 

wg PN-EN 

197-1 

wg PN-EN 

197-1 
 

1.2 Kruszywo Tablica 1 Tablica 1 Tablica 1  

1.3 Woda zarobowa 
wg PN-EN 

1108 

wg PN-EN 

1108 

wg PN-EN 

1108 
 

1.4 Dodatki 
wg Aprobaty 

Technicznej 

wg Aprobaty 

Technicznej 

wg Aprobaty 

Technicznej 
 

2.0 MIESZANKA 

2.1 Uziarnienie Krzywe graniczne uziarnienia  

 - mieszanka CBGM 0/8mm rys.1.5 - - 

 
 - mieszanka CBGM 0/11,2mm rys.1.4 rys.1.4 rys.1.4 

 - mieszanka CBGM 0/16mm rys.1.3 rys.1.3 rys.1.3 

 - mieszanka CBGM 0/22,4mm rys.1.2 rys.1.2 rys.1.2 
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 - mieszanka CBGM 0/31,5mm rys.1.1 rys.1.1 rys.1.1 

2.2 Minimalna zawartość cementu Tablica 3 Tablica 3 Tablica 3  

2.3 Zawartość wody wg projektu wg projektu wg projektu 

Ustalenie na 

podstawie PN-

EN 13286-2 

2.4 

Wytrzymałość na ściskanie 

(System I) – klasa 

wytrzymałości Rc, wg tablicy 2 

klasa C 

1,5/2,0 

klasa C 

1,5/2,0 

klasa C 

1,5/2,0 

Badanie wg 

PN-EN 13286-

41 po 28 

dniach 

pielęgnacji 

 

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podbudowy zasadniczej  

Lp. Właściwość 
WYMAGANIA Uwagi 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6  

1.0 SKŁADNIKI 

1.1 Cement 
wg PN-EN 

197-1 

wg PN-EN 

197-1 

wg PN-EN 

197-1 
 

1.2 Kruszywo Tablica 1 Tablica 1 Tablica 1  

1.3 Woda zarobowa 
wg PN-EN 

1108 

wg PN-EN 

1108 

wg PN-EN 

1108 
 

1.4 Dodatki 
wg Aprobaty 

Technicznej 

wg Aprobaty 

Technicznej 

wg Aprobaty 

Technicznej 
 

2.0 MIESZANKA 

2.1 Uziarnienie Krzywe graniczne uziarnienia  

 - mieszanka CBGM 0/8mm rys.1.5 - - 

 

 - mieszanka CBGM 0/11,2mm rys.1.4 rys.1.4 rys.1.4 

 - mieszanka CBGM 0/16mm rys.1.3 rys.1.3 rys.1.3 

 - mieszanka CBGM 0/22,4mm rys.1.2 rys.1.2 rys.1.2 

 - mieszanka CBGM 0/31,5mm rys.1.1 rys.1.1 rys.1.1 

2.2 Minimalna zawartość cementu Tablica 3 Tablica 3 Tablica 3  

2.3 Zawartość wody wg projektu wg projektu wg projektu 

Ustalenie na 

podstawie PN-

EN 13286-2 

2.4 

Wytrzymałość na ściskanie 

(System I) – klasa 

wytrzymałości Rc, wg tablicy 2 

klasa C 3/4 

(nie więcej niż 

6,0MPa) 

klasa C 5/6 

(nie więcej niż 

10,0MPa) 

klasa C 8/10 

(nie więcej 

niż 

20,0MPa) 

Badanie wg 

PN-EN 13286-

41 po 28 

dniach 

pielęgnacji 

2.5 Mrozoodporność ≥ 0,7 ≥ 0,7 ≥ 0,7 
Określany po 

14 cyklach 

 

 

5.2.2. Warunki przystąpienia do robót 

  Stabilizacja cementem może być wykonywana przy temperaturze otoczenia powyżej 5oC 

oraz jeżeli prognozy meteorologiczne nie przewidują w czasie najbliższych 7 dni temperatury 

poniżej 5oC i nie występują opady deszczu oraz gdy podłoże nie jest zamarznięte. Produkcja 

może odbywać się jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej, zatwierdzonej przez 
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Inżyniera. Wykonawca musi posiadać na budowie własne laboratorium lub też za zgodą 

Inżyniera zlecić nadzór niezależnemu laboratorium. 

  Inżynier będzie dysponował własnym laboratorium lub też będzie korzystał  

z laboratorium Wykonawcy, uczestnicząc w badaniach. 

5.2.3. Przygotowanie podłoża 

  Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w 

ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania wzmocnienia podłoża powinny być 

wcześniej przygotowane. 

 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 

drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 

do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 Jeżeli warstwa mieszanki związanej cementem ma być układana w prowadnicach, to po jej 

wytyczeniu należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle 

linie krawędzi układanej warstwy według Dokumentacji Projektowej. Wysokość prowadnic 

powinna odpowiadać grubości warstwy, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być 

ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania 

maszyn użytych do wykonania warstwy. 

5.2.6. Produkcja i ułożenie mieszanki.  

 Produkcja może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy, po wyrażeniu zgody przez 

Inżyniera.  

  Roboczy skład mieszanki przygotowuje Wykonawca, opracowując go na bazie receptury 

laboratoryjnej. Służy ona do zaprogramowania lub nastawienia ważenia kruszywa (jednego lub 

dwóch) oraz cementu i wody. Skład mieszanki należy umieścić na tablicy  

w widocznym miejscu dla operatora i Inżyniera. 

  Czas mieszania składników powinien być ustalony doświadczalnie, w zależności od składu 

i wymaganej wilgotności optymalnej oraz rodzaju urządzenia mieszającego. Czas mieszania w 

mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania 

nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego 

prędkość podawania składników powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki 

sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 

 

Transport mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samochodami 

samowyładowczymi o dużej pojemności, tj. minimum 10 ton. Czas od kontaktu cementu                   

i wody do zakończenia zagęszczenia nie może przekroczyć  120 min.  

Za zgodą Inżyniera czas ten można wydłużyć pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia recepty 

z domieszkami opóźniającymi początek wiązania cementu w ilości odpowiedniej do 

wydłużenia czasu. 

 

Warstwy o grubości powyżej 20cm należy wykonać dwiema warstwami. Wbudowywanie 

drugiej warstwy związanej cementem wytworzonej w betoniarce powinno odbywać się w 

sprzyjających warunkach atmosferycznych, po minimum 7 dniach od daty położenia pierwszej. 

Zabrania się układania mieszanki w deszczu i na zamarzniętym podłożu.  

  Przed ułożeniem mieszanki podłoże należy zwilżyć wodą. 

Grubość układania mieszanki powinna zapewnić otrzymanie wymaganej w Dokumentacji 

Projektowej grubości po zagęszczeniu. 
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  Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed zagęszczeniem powinna być 

wyprofilowana i dokładnie wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i 

podłużnych.  
  Prowadnice powinny być ustawione stabilnie w sposób wykluczający ich przesuwanie pod 

wpływem działania maszyn użytych do wykonania i zagęszczenia warstwy. 

  Złącza poprzeczne, wynikające z początku lub końca dziennej działki roboczej należy wykonać 

przez równe pionowe odcięcie. 

Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej, dla danego przekroju 

poprzecznego. 

  Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między innymi rozpoczęcie  

i zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować szarpnięć.  

 Wskaźnik zagęszczenia mieszanki powinien wynosić Is = 1,00, określony zgodnie z normą 

BN-77/8931-12.  

  Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 

podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

  Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczenia lub w inny sposób 

wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej 

mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt 

Wykonawcy 

5.2.7 Spoiny robocze 

  W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonywanie warstwy 

na całej szerokości. 

Jeżeli jest to możliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa 

należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w 

ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą 

należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na 

połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić 

wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczenia jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania 

sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 

Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być względem 

nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

5.2.8. Warunki dojrzewania wykonanej warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża 

  Nie należy dopuścić do wyschnięcia warstwy gruntu stabilizowanego cementem aby nie powstały 

pęknięcia skurczowe. 

 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 ±1,0 kg /m2, 

b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 

najmniej 7 dni, 

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o 

szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 

e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie w stanie wilgotnym w 

czasie co najmniej 7 dni. 

 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji 

mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
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Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 

wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą 

Inżyniera. 

5.2.9. Efekt końcowy 

  Zagęszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzować 

się następującymi cechami: 

- jednorodnością powierzchni, 

- prawidłową równością podłużną. 

Nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać 15 mm. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

  Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera na bieżąco,  

w miarę postępu robót, jakości używanych przez  

Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z projektem i wymaganiami niniejszej 

specyfikacji: 

- badanie dostaw materiałów, 

- kontynuacja badań nowych dostaw, 

- badania jakości produkowanej mieszanki na podbudowy. 

Wykonawca  ma obowiązek wykonać wszystkie niezbędne badania i pomiary zgodnie z wymaganiami 

norm. 

Wykonawca w obecności Inżyniera wykona 1 serię (6 próbek) z każdej dziennej działki roboczej do 

badania wytrzymałości na ściskanie. 

 

W czasie układania warstwy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce, Wykonawca 

zobowiązany jest kontrolować: 

- jednorodność układanej warstwy, 

- prawidłowość cech geometrycznych (szerokość, grubość, równość podłużna  

i poprzeczna). 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 

zaakceptowania przez Inżyniera wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy, po uprzednim 

zapoznaniu się z nimi. 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego 

podłoża stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1b. 
 

Tablica 1b. Częstotliwość badań i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy lub 

ulepszonego podłoża 

przypadająca na jedno 

badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa  

2 600 m² 
2 

Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa  

ze spoiwem 

3 Rozdrobnienie gruntu  

4 Zagęszczenie warstwy 

5 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 3 400 m² 

6 

Wytrzymałość na ściskanie 

- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 

i wapnem 

6 próbek 400 m² 
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7 
Badania spoiwa: 

- cementu 

przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej 

zmianie 

8 Badania wody dla każdego wątpliwego źródła 

9 Badania właściwości gruntu lub kruszywa 
dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju gruntu 

lub kruszywa 

6.2.2.Uziarnienie gruntu 

  Próbki do badań należy pobierać z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa 

powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów 

podbudowy i ulepszonego podłoża. 

6.2.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem 

 

  Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu 

tej mieszanki, z tolerancją +10%-20% jej wartości.  

6.2.4 Zagęszczenie warstwy 

  Mieszanka powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszej od 1,00 

oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 . 

6.2.5 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 

  Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległość co najmniej 0,5 m 

od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż: 

 dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża + 10%, - 15%. 

6.2.6. Wytrzymałość na ściskanie 

  Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. 

Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej 

zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-

96012:1997. Trzy próbki należy badać po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki 

wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących 

ulepszonego podłoża. 

6.2.7. Badania spoiwa 

  Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w SST 

dotyczących podbudowy i ulepszonego podłoża. 

6.2.8 Badania wody 

  W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250 . 

6.2.9 Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 

  Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. 

Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących podbudowy i 

ulepszonego podłoża. 

6.3. Badania odbiorcze 

6.3.1 Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy  

i ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje  

tabl. 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego ulepszonego podłoża 

stabilizowanego spoiwem i podbudowy. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań  

i pomiarów 

1 Szerokość 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem 

albo co 20 m łatą każdym pasie ruchu 
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Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań  

i pomiarów 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 

10 m 

6 Ukształtowanie osi w planie* co 100 m 

7 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
w 3 punktach lecz nie rzadziej 

niż raz na 2000 m² 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.2 Szerokość ulepszonego podłoża i podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż + 10 cm,- 5 m. 

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 

wyżej leżącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.3.3 Równość podbudowy i ulepszonego podłoża 

  Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub 

planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy  

i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności nie powinny przekraczać: 

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża. 

6.3.4 Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża 

  Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją + 0,5%. 

6.3.5 Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża 

  Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać + 0 cm, - 2 cm. 

6.3.6 Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

  Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowej o więcej niż + 5 cm. 

7. Obmiar robót 

  Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy i ulepszonego 

podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce. 

Ogólne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". Inżynier oceni 

wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą SST. 

W wypadku stwierdzenia usterek, Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania. 

Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

9. Podstawa płatności 

  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża należy przyjmować zgodnie z 

obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i oceną jakości wykonanych robót,  

na podstawie wyników pomiarów i badań . 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

 wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C 1,5/2: 
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 grubości 10 cm , 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- zakup materiałów, 

- dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów  

i urządzeń pomocniczych, 

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

- pielęgnacja wykonanej warstwy, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

 w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

10. Przepisy związane 
PN-EN 197-1 

 

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

PN-EN 197-2 Cement - Część 2: Ocena zgodności 

PN-EN-196 Metody badania cementu 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 

PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 

wskaźnika płaskości. 

PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości 

ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 

grubych 

PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości drobnych 

cząstek. Badania błękitem metylowym. 

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania 

odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren 

i nasiąkliwości 

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 13286-2 Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora. 

PN-EN 13286-41 Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem 

hydraulicznym. 

PN-EN 13286-50 Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub 

zagęszczania na stole wibracyjnym. 

PN-EN1008-1 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 

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

10.2. Inne dokumenty 
WT-5 2010  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym dla dróg krajowych. Wymagania techniczne. 

 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 1997. 
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1. Wstęp  
 

1.1. Przedmiot SST 

 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni żwirowej w związku z 

przebudową boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem nawierzchni żwirowej i obejmują: 

- wykonanie nawierzchni żwirowej grubości 15 cm. 

 , w przypadku gdy podłożem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego 

ruchu samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - 

wibracje i hałas, jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub żwirowa. 

1.4.2. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której 

warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”            pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, jakość zastosowanych 

materiałów oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
 

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00. Wymagania 

ogólne. 
 

2.1. Materiały do nawierzchni żwirowych 

  Do wykonania nawierzchni żwirowej należy zastosować żwir rzczny płukany o 

uziarnieniu 8-16 mm. 

 Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-

B-11111 [2] i PN-B-11113. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej  
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Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w 

urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 

 płyt wibracyjnych. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4. 

4.2. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem 

i zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

  Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową powinno spełniać wymagania określone 

w SST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

5.3. Wykonanie nawierzchni żwirowej 

5.3.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej 

 Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 

a) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.2, 

b) wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2, 

c) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą 

PN-B-04481 [1]. 

5.3.2. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 

 Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości. 

Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 

grubość projektowaną. 

 Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona. Zagęszczanie nawierzchni o 

przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o 

jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 

częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0, określonego 

według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6]. 

 Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od 

wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a 

w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność 

można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 

 Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 
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5.4. Utrzymanie nawierzchni żwirowej 

Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych 

dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą 

ze zbiorników przewoźnych. 

 Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody 

na całej jej szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu 

na różne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw. 

 Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim 

wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega 

powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca 

należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i 

zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej  podaje tablica 

2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Ukształtowanie osi w planie  
co 100 m oraz w punktach głównych łuków 

poziomych 

2 Rzędne wysokościowe co 100 m 

3 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

4 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km 

5 Spadki poprzeczne 
10 pomiarów na 1 km oraz w punktach 

głównych łuków poziomych 

6 Szerokość  10 pomiarów  na 1 km 

7 Grubość 10 pomiarów  na 1 km 

8 Zagęszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni 

6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 

 Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż  5 cm. 

6.3.3. Rzędne wysokościowe  

 Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno 

być większe niż +1 cm i -3 cm. 

6.3.4. Równość nawierzchni 

 Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-

68/8931-04 [5]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie 

powinny przekraczać 15 mm. 
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6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 

 Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją  0,5%. 

6.3.6. Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i 

+10 cm. 

6.3.7. Grubość warstw 

 Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości 

nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać  1 cm. 

6.4. Sprawdzenie odwodnienia 

 Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów 

wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów 

odwodnienia z dokumentacją projektową. 

 Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli 

odchylenie spadków od spadków projektowanych nie powinno być większe niż              0,1%, przy 

zachowaniu zgodności z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód. 

6.5. Zagęszczenie nawierzchni 

 Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna 

powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę 

zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub warstwy 

odsączającej, 

 dostarczenie materiałów, 

 dostarczenie i wbudowanie mieszanki  żwirowej, 
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 wyrównanie do wymaganego profilu, 

 zagęszczenie poszczególnych warstw, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  

 

10. Przepisy związane 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. ¯wir i mieszanka 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaŸnika zagêszczenia gruntu. 
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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni  

z płyt betonowych w związku z przebudową boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Gostyniu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy  

i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania nawierzchni  

z płyt betonowych i obejmują: 

- wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x8 cm na podsypce piaskowej o gr. 3cm - 

koloru szarego, 
- wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x8 cm na podsypce piaskowej o gr. 3cm - koloru 

czarnego. 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1.Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. " Wymagania ogólne "  

2. Materiały  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

2.2. Płyty betonowe 

Do budowy nawierzchni stosuje się betonowe płyty o wymiarach 50x50x8 cm, które 

powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM i deklarację zgodności. 

2.2.1. Wymagania 

Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. Płyty betonowe 

ażurowe powinny charakteryzować się: 

obciążenie niszczące nie niższe niż 9.5 kN, 

nasiąkliwość nie większa niż 5%, 

mrozoodporność nie niższa niż F 150. 

Producent prefabrykatów w świadectwie zgodności zapewni 5-letnią gwarancję na dostarczane 

materiały. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 1 i 2. 

 

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, 

wichrowatość powierzchni i krawędzi, mm 

3 

Szczerby i 

uszkodzenia 

Liczba, max 3 

Długość, mm, max 20 
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krawędzi i naroży Głębokość, mm, max 5 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka mm 

Gatunek 1 

Płyty betonowe długość +- 2 

szerokość +- 2 

grubość +- 3 

 

 

2.2  Piasek na podsypkę piaskową. 

 Należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 13242. 

2.4 Woda  

 Do zaprawy cementowo – piaskowej należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 

3. Sprzęt  
 Przewiduje się ręczne wykonanie robót. 

 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego. 

4. Transport  
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. Środki transportu zaakceptowane przez Inżyniera. 

5. Wykonywanie robót  
  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Wykonanie podsypki 

  Warstwę podsypki należy wykonać na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie lub podbudowie z chudego betonu – w zależności od konstrukcji. 

5.2. Wykonanie nawierzchni  
 Płyty betonowe e układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między nimi wynosiły od 2 

do 3 mm, płyty należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

 Po ułożeniu, szczeliny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych płytek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 

ubijania nawierzchni. 

  Do ubijania ułożonego nawierzchni stosuje się wibratory płytowe  

z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka  

i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

  Do zagęszczenia nawierzchni nie wolno używać walca. 

  Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść 

nawierzchnię.  

6. Kontrola jakości 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.1. Sprawdzenie podsypki 
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  Sprawdzenie podsypki obejmuje sprawdzenie grubości oraz wymaganych spadków 

poprzecznych i podłużnych. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie 

powinny przekraczać + 1,0 cm. 

6.2. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

 Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi SST. 

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności wykonania 

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.6 niniejszej SST: 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

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

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 m2 

ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie powinien 

przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego  
 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomnicą, co 

najmniej raz na każde 150 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalne odchylenia 

od projektowanego profilu wynoszą + 0,5%. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni  

  Szerokość nawierzchni nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż + 5 

cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 
 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych 

w pkt. 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 były przeprowadzone nie 

rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 

poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej i odebranej nawierzchni . 

8. Odbiór robót  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie podsypki cementowo – piaskowej grubości 3 cm, 
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Zasady ich odbioru są określone w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności  
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00.  

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

- nawierzchnię z płyt betonowych 50x50x8 cm na podsypce piaskowej grubości 3 cm 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podbudowy, 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podsypki piaskowej grubości 3 cm, 

 ułożenie płyt betonowych wraz z ich docięciem, 

 wypełnienie spoin zaprawą cementowo - piaskową, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane  
Podano w punkcie 10 SST D.00.00.00.”Wymagania ogólne” 
 

- PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

- PN-B-06250 Beton zwykły 

- PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu. 

- PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

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

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni  

z brukowej kostki betonowej w związku z przebudową boiska szkolnego Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Gostyniu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy  

i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania nawierzchni  

z brukowej kostki betonowej bezfazowej i obejmują: 

- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej bezfazowej, koloru szarego i 

grafitowego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm. 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1.Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.4.2. Brukowa kostka betonowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.  

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych 

ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. " Wymagania ogólne "  

2. Materiały  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

2.1. Betonowa kostka brukowa - musi posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej 

stosowanie w budownictwie drogowym, natomiast Wykonawca własne badania laboratoryjne 

określające cechy kostki. 

 

Betonowe kostki brukowe powinny posiadać cechy fizykomechaniczne określone w tablicy: 

 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co 

najmniej  

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

 

60 

50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B- 06250, % nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 150 cyklach zamrażania, 

wg PN-B-06250  

a) pęknięcia próbki  

b) strata masy, % nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej 

niż  

 

 

brak 

5 

 

 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm,  
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nie więcej niż 3,5 

 

 Wygląd zewnętrzny 

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

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

wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm, 

 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

 

 Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Grubości kostek: 

 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości   3 mm, 

 na szerokości   3 mm, 

 na grubości   5 mm. 

Kolor kostki: szary, grafitowy. 

2.2  Piasek na podsypkę cementowo – piaskową i zaprawę cementowo – piaskową do 

wypełnienia spoin. 

 Należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-11113:1996"Kruszywa 

mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek." (gat. 1). 

2.3 Cement 

 Na podsypkę cementowo – piaskową i zaprawę cementowo – piaskową do wypełnienia 

spoin należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002. 

 Badanie cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196. 

 Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 

 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, 

można go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego 

przydatność do robót 

2.4 Woda  

 Do zaprawy cementowo – piaskowej należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 

3. Sprzęt  
 Przewiduje się ręczne wykonanie robót. 

 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego. 

4. Transport  
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. Środki transportu zaakceptowane przez Inżyniera. 

5. Wykonywanie robót  
  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Wykonanie podsypki 

  Warstwę podsypki należy wykonać na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie lub podbudowie z chudego betonu – w zależności od konstrukcji. 

5.2. Wykonanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
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 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru- zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 

mm Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 

ubijania nawierzchni. 

  Do ubijania ułożonego nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe  

z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka  

i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

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

  Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść 

nawierzchnię.  

6. Kontrola jakości 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.1. Sprawdzenie podsypki 

  Sprawdzenie podsypki obejmuje sprawdzenie grubości oraz wymaganych spadków 

poprzecznych i podłużnych. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie 

powinny przekraczać + 1,0 cm. 

6.2. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

 Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi SST. 

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.6 

niniejszej SST: 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

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

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 m2 

ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie powinien 

przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego  
 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomnicą, co 

najmniej raz na każde 150 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalne odchylenia 

od projektowanego profilu wynoszą + 0,5%. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni  

  Szerokość nawierzchni nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż + 5 

cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 
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 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych 

w pkt. 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 były przeprowadzone nie 

rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 

poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej i odebranej nawierzchni z brukowej kostki 

betonowej. 

8. Odbiór robót  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie podsypki cementowo – piaskowej grubości 3 cm, 

Zasady ich odbioru są określone w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności  
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00.  

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

- nawierzchnię z brukowej kostki betonowej bezfazowej koloru szarego, grafitowego, grubości 8 cm 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podbudowy, 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podsypki cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm, 

 cięcie, ułożenie i ubicie kostki, 

 wypełnienie spoin zaprawą cementowo - piaskową, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane  
Podano w punkcie 10 SST D.00.00.00.”Wymagania ogólne” 
 

- PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

- PN-B-06250 Beton zwykły 

- PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu. 

- PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

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

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru umocnienia skarp i rowów elementami prefabrykowanymi w związku z 

przebudowa boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów i ścieków następującymi sposobami: 

 humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm, z wykorzystaniem 

wcześniej pryzmowanego humusu, 

 wykonanie opasek z palisady betonowej o wysokości 90cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

 

1.4.2. Humus – ziemia roślinna (urodzajna). 

 

1.4.3. Humusowanie – pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw. 

 

1.4.4. Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej 

korzeniami roślinności trawiastej. 

 

1.4.5. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby 

darnina do niej przyrosła. 

 

1.4.6. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który po 

zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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2. Materiały 
 

  Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 

 

2.1. Darnina 

 

 Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie 

należy przeprowadzać przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub taśmy wyciętej 

darniny, w zależności od gruntu na jakim będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 

cm i grubość od 6 do 10 cm. 

Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana. 

Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać warstwami w stosy, stroną porostu 

do siebie, na wysokość nie większą niż 1 m. Ułożone stosy winny być utrzymywane w stanie 

wilgotnym w warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem. 

 

2.2. Ziemia urodzajna (humus) 

 

 Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Humus 

powinien być wilgotny i pozbawiony kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 

zanieczyszczeń obcych. 

 

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 

ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12  18 %, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)  20  30 %, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45  70 %, 

b) zawartość fosforu (P2O2)   > 20 mg/m2, 

c) zawartość potasu (K2O)   > 30 mg/m2, 

d) kwasowość pH     5,5. 

 

2.3. Nasiona traw 

 

 Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. 

Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania  

PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. 

 

2.4. Szpilki 

 

 Szpilki i kołki do przytwierdzania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi, 

obrzynków lub drewna szczapowego, zarówno z drzew iglastych, jak i liściastych,  

z wyjątkiem osiki, kruszyny oraz prętów żywej wikliny. Szpilki i kołki powinny być proste, na 

cieńszym końcu ostro zaciosane, na drugim ucięte pod kątem prostym. Grubość szpilek 

powinna wynosić od 1,5 cm do 2,5 cm, natomiast długość około 35 cm. Grubość kołków 
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powinna wynosić od 4 cm do 6 cm, a długość od 50 cm do 60 cm. W górnym, grubszym 

końcu kołki powinny mieć nacięcia do nawinięcia sznurka. 

2.5. Torf – powinien spełniać wymagania normy PN-G-98011 

2.6. Żwir 

  Żwir powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. 

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.. 

2.7. Prefabrykaty 

 

- palisada betonowa wysokości 60 cm, 
 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania prefabrykatów w budownictwie jest posiadanie 

aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

Należy stosować prefabrykaty z betonu klasy B30 zgodnie z wymaganiami normy 

PN-88/B-06250 "Beton zwykły". Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów 

prefabrykowanych powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz z KPED i KPMB. 

Prefabrykaty ścieku muszą odpowiadać następującym wymaganiom: 

- nasiąkliwość betonu  4%, 

- odporność na działanie mrozu (stopień mrozoodporności) F 150, 

- ścieralność na tarczy Boehmego  3,5 mm, 

- powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,  

o fakturze zatartej, 

- krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni 

elementów nie powinna przekraczać 3 mm, 

- dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów; 

 na długości  10 mm, 

 na wysokości i szerokości  3 mm. 

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu 

utwardzonym i dobrze odwodnionym. 

2.8. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

- piasek - należy stosować średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996 „Kruszywa 

mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.”. 

- cement - należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 "Cement. 

Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku". 

Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.9. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między prefabrykatami: 

 - cement portlandzki - należy stosować cement portlandzki odpowiadający wymaganiom 

PN-EN 197-1 "Skład, wymagania i kryteria dotyczące cementów powszechnego 

użytku" 

 - piasek - należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-

11113:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek..", 

 - woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-88/B-32250 "Materiały 

budowlane. Woda do betonów i zapraw". 

2.11. Beton B-20 
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  Umocnienie wylotu ścieku skarpowego betonem klasy B20, odpowiadającemu normie 

PN-88/B-06250 „Beton zwykły w zakresie wytrzymałości na ściskanie” 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 cysterna do wody pod ciśnieniem z własnym napędem poruszania i pompowania lub 

odpowiednio dostosowana oraz umocowana na przyczepie, 

 walce gładkie, żebrowane lub ryflowane, 

 hydrosiewnik z ciągnikiem, 

 równiarki, 

 ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 

 wibratory samobieżne, 

 podstawowe narzędzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowania takie jak: 

łopaty, grabie, młotki, topory, ręczne piły itp. 

4. Transport 
4.1. Prefabrykaty betonowe i brukowiec będą transportowane i składowane na miejscu 

wbudowania zgodnie z normą BN-80/6775-03 arkusz 1 "prefabrykaty budowlane z betonu. 

Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania  

i badania". 

4.2. Piasek i kruszywo mineralne, przewożone mogą być dowolnymi środkami transportu. 

4.3. Cement, należy przewozić środkami transportowymi przeznaczonymi do przewożenia 

tego typu materiałów. 

4.4. Wodę należy dostarczyć beczkowozem. 

4.5. Faszyna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

ją przed zniszczeniem, połamaniem itp. 

4.6. Nasiona traw transportowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w 

warunkach zabezpieczających je przez zawilgoceniem. 

4.7. Szpilki, paliki, kołki, sznurek, zraszacze, drabiny można przewozić dowolnymi środkami 

transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 

4.8. Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz 

przed innymi uszkodzeniami. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania 

ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Transport i składowanie materiałów przewidzianych ustaleniami niniejszej SST do 

realizacji powyższego zadania. Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację 

Inżyniera. 

Transport materiałów omówiono w punkcie 4 niniejszej SST. 

5.2.2. Humusowanie skarp z obsianiem trawą 
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  Proces humusowania z obsianiem trawą obejmuje: 

- Wyrównanie powierzchni skarp i terenu przed humusowaniem 

- Rozścielenie warstwy humusu (umocnienie skarp i rowów wykonane będzie humusem 

wcześniej zdjętym i spryzmowanym w bliskości robót).  

 Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej 

krawędzi. Warstwa humusu powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże 

skarpy nasypu do 50 cm. Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić od 10                 

do 20 cm. W zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. W celu lepszego 

powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy można wykonać rowki 

poziome lub pod kątem 300 do 450 o głębokości od 15 do 20 cm, w odstępach co 0,5              

do 1,0 m. Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub 

mechaniczne oraz dokładnie wyrównać powierzchnię. 

- Zagęszczenie rozścielonej warstwy humusu, 

- Zagrabienie zahumusowanych skarp, 

- Zagęszczenie zahumusowanego terenu walcem kołowym gładkim, 

- Wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilości 100 kg na 1 hektar powierzchni do obsiania, 

- Ubicie powierzchni obsianej trawami, 

- Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym. 

5.2.3. Darniowanie 

 Darniowanie należy wykonywać wczesną wiosną do końca maja, a w razie konieczności 

we wrześniu i październiku. 

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie wyrównana,  

a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwą humusu. 

W okresach suchych powierzchnie darniowane należy polewać wodą w godzinach 

popołudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Można stosować inne zabiegi chroniące darń 

przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 

Podsypkę cementowo - piaskową należy wykonać z przygotowanej w betoniarce mieszanki 

cementowo - piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na ręcznym rozścieleniu 

w korycie gruntowym przygotowanej mieszanki cementowo - piaskowej. 

5.2.5. Palisada 

 Palisadę (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje się na gruntach słabych, 

plastycznych, ustępujących pod naciskiem skrajnych brukowców lub krawężników. 

 Pale należy wbijać „pod sznur” równo z poziomem górnej warstwy bruku. Szerokość 

szczelin między palami nie powinna przekraczać 1 cm. 

5.2.6. Wypełnienie spoin poprzecznych między prefabrykatami korytkowymi, 

brukowcem i płytami chodnikowymi 

  Spoiny szerokości 1÷2 cm pomiędzy prefabrykatami po oczyszczeniu należy wypełnić 

zaprawą cementowo - piaskową, przy użyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiały do 

wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.5. 

6. Kontrola jakości robót 
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 Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania trawą i umocnienia przez darniowanie 

 Kontrola jakości polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z 

SST, oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki 

nasion traw. 

6.2.1 Kontrola jakości robót polega na: 

a) oględzinach zewnętrznych, 

b) badaniach szczegółowych. 

Badania szczegółowe należy przeprowadzić tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie 

oględzin zewnętrznych nieprawidłowości w zahumusowaniu lub złego stanu zadarnienia. 

6.2.2.  Termin badań 

 Badania i obserwacje młodej roślinności należy rozpocząć po upływie od pięciu do sześciu 

tygodni po wykonaniu umacniania i zadarniania i powtórzyć po upływie dalszych trzech 

tygodni, jeśli wystąpi taka potrzeba. 

6.2.3.  Oględziny zewnętrzne 

 Badania te polegają na obejrzeniu całej powierzchni objętej umacnianiem i zadarnianiem w 

celu sprawdzenia czy jest ona równomiernie zadarniona, czy jest równa i czy nie ma 

widocznych uszkodzeń, obsunięć, podmyć oraz czy poszczególne fragmenty darniny nie 

wyróżniają się barwą charakteryzującą jej trwałe uszkodzenie jak również czy szpilki nie 

wystają ponad powierzchnię darniny. 

6.2.4.  Badania szczegółowe 

 W miejscach, w których w czasie oględzin zewnętrznych stwierdzono nieprawidłowości,  

a szczególnie tam gdzie zadarnienie jest nierównomierne lub trwale uszkodzone, należy 

przeprowadzić szczegółowe badanie rodzaju i miąższości warstwy ziemi urodzajnej, kołków, 

szpilek oraz jakości wykonania robót. Liczbę miejsc badawczych ustala się jak następuje; jedno 

badanie na każde 1 000 m2 nieodpowiednio zadarnionej i umocnionej powierzchni, lecz nie 

mniej niż dwa miejsca łącznie. 

6.2.5. Ocena wyników badań 

  Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy należy poprawić  

i ponownie przedstawić do ponownego odbioru. 

6.2.6. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

 Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, 

oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion 

traw. Po wzejściu trawy, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa 

niż 2 % powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych 

miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. 

6.2.7. Kontrola jakości darniowania 

 Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma 

widocznych szczelin i obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyróżniają się barwą 

charakteryzującą jej nieprzydatność oraz czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię. 

Na powierzchni ok. 1 m2 należy sprawdzić szczelność przylegania poszczególnych płatów 

darniny do siebie i do powierzchni gruntu. 

6.3. Kontrola jakości robót umocnień elementami prefabrykowanymi i faszyną 

6.3.1. Badania na etapie akceptacji materiałów do robót 
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  Prefabrykat ścieku powinien posiadać Deklarację Zgodności producenta. Badania 

prefabrykatów ścieku na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium 

wskazane przez Inżyniera.  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane przy udziale Inżyniera 6 

sztuk prefabrykatów (po 3 dla każdego rodzaju ścieku) dla przeprowadzenia w laboratorium 

Inżyniera następujących badań: 

 - wytrzymałość betonu na ściskanie, 

 - nasiąkliwość betonu, 

 - odporność na działanie mrozu. 

Pozostałe materiały użyte do wykonania ścieku wymieniono w punkcie 2 niniejszej SST, pod 

względem jakości muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i posiadać świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.Kontrola jakości robót 

umocnieniowych faszyną polega na wizualnym sprawdzeniu dokładności wykonania 

umocnienia faszyną. 

6.3.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

6.3.2.1. Kontrola dostaw materiałów prowadzona na bieżąco przez Inżyniera. 

6.3.2.2. Kontrola wykonania ścieku oraz umocnienia dna i skarp rowu polega na ocenie 

zgodności z Dokumentacją Projektową. Kontroli podlega zgodność spadków ułożonego 

ścieku z Dokumentacją Projektową. Kontrolę przeprowadzić przez niwelację. 

6.3.2.3. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi 

 Kontrola polega na sprawdzeniu: 

 wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt. 5.2.6., 

 szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka  2 cm, 

 odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne  1 cm, 

 równości górnej powierzchni ścieku - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m 

 - 1 cm, 

 dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość. 

6.6. Kontrola jakości umocnienia powierzchni biowłókniną 

 Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi atest wyrobu, 

stwierdzający charakterystykę, skład mieszanki nasion roślin i typ siedliska, dla którego 

przeznaczona jest biowłóknina. 

 Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykonaniu oględzin zewnętrznych          i 

badaniach zgodnych z wymaganiami PN-B-12074:1998 [4]. 

7. Obmiar robót 
  Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanego umocnienia skarp i dna rowu przez 

humusowanie i obsianie trawą, darniowanie, umocnienia płytami ażurowymi, umocnienia 

biowłókniną,, 1 m umocnienia palisadą. Ogólne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00. 

"Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 
  Ogólne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. Podstawa płatności 
  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00.. "Wymagania 
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ogólne". 

Płatność za m2 wykonanego umocnienia przez humusowanie i obsianie trawą, darniowanie, 

umocnienia płytami ażurowymi, brukowcem i narzutem kamiennym, mb wykonanego 

umocnienia dna rowu elementami prefabrykowanymi (wg KPMB i KPED) i faszyną oraz  

szt. wykonanego umocnienia ścieku skarpowego betonem wg KPED k.01.28 zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, atestami producentów materiałów i oceną jakości 

wykonania robót. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

 humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm, z wykorzystaniem 

wcześniej pryzmowanego humusu, 

 wykonanie opasek z palisady betonowej o wysokości 90cm. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 

 - zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 - wbudowanie materiałów, 

 - oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

 - wyznaczanie sytuacyjno-wysokościowe odcinków umocnień, 

 - uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

 - wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 

 

Wykonanie umocnienia z elementów prefabrykowanych, brukowca dodatkowo: 

 

 - wykonanie koryta, 

 - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zgodnie z projektem, 

 - wykonanie ławy betonowej i podbetonu, 

 - ułożenie prefabrykatów ścieku, brukowca i płyt chodnikowych, 

 - wypełnienie spoin między prefabrykatami, brukowcem i płytkami zaprawą cementowo-

piaskową, 

 - pielęgnację spoin. 

 

10. Przepisy związane 
 
  Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w 

Warszawie. 

 

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka..  

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.. 

PN-EN 197-1   Cement. Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 

BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania. 

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 

PN-B-11104   Materiały kamienne. Brukowiec. 

 

BN-78/9224-04   Faszyna i kołki faszynowe. 
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1. Wstęp 
  

1.1 Przedmiot SST 

  
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w związku z 

przebudową boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu. 

1.2 Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obejmujących SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu 

krawężników betonowych i obejmują: 

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ław 

betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, 

- ustawienie krawężników betonowych, obniżonych h=2cm o wymiarach 15x30x100 cm z 

wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, 

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25x100 cm z wykonaniem ław 

betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, 

Określenia podstawowe: 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami 

i „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” oraz SST D.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 
 Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem krawężników wg 

zasad niniejszej SST są: 

2.1 Krawężnik z betonu wibroprasowanego 15x30x100, 12x25x100, 15x21x30, 

10x25x100, 20x30x50 i 20x30x100  

 Zastosowane krawężniki pod względem jakości powinny odpowiadać następującym 

normom: 

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania  

i badania”, 

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”. 

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

- nasiąkliwością poniżej 4 %, 

- wytrzymałością z betonu B 30, 

- nośnością: 

- 31,6 kN dla krawężników 20x30x100 cm, 

- 17,1 kN dla krawężników 15x30x100 cm, 

- 8,4 kN dla krawężników 12x25x100 cm, 

- 5,8 kN dla krawężników 10x25x100 cm. 

- ścieralnością na tarczy Boehmego ≤ 3 mm, 
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- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250, 

- stopień mrozoodporności F150. 

2.2 Ława betonowa z oporem 

 Ława betonowa pod krawężnik oraz opór wykonane będą z betonu klasy C12/15, 

odpowiadającemu normie PN-EN 206-1 

2.3 Podsypka cementowo – piaskowa 

 Podsypkę pod krawężnik należy wykonać jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4.  

2.4 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między krawężnikami: 

 
- cement portlandzki - odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1 

- piasek - należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom 

PN-79/B-06711 „Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”, 

- woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-88/B-32250 „Materiały 

budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, 

o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie  

z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 

Szczerby i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

Ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe 

powierzchnie: 

 

 - liczba max 2 

 - długość, mm, max 20 

 - głębokość, mm, max 6 

 

2.6. Składowanie 

 Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

 Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż 

szerokość krawężnika. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt  

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu, 

zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D.08.01.01 

 

 155 

4.2.Krawężniki  

  Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

  Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 

nachyleniem w kierunku jazdy. 

  Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 

czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego 

więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3.Beton na ławę z oporem  

 Beton na ławę z oporem transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do 

przewożenia wytworzonego betonu. 

 Czas transportu nie może przekraczać jednej godziny.  

4.4.Piasek oraz cement  

 Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami 

transportu, zaakceptowanymi przez Inżyniera i zapewniającymi trwałość własności materiałów 

podczas transportu. 

5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

 Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Zakres wykonywanych robót 

5.2.1 Transport materiałów przewidzianych niniejszą SST do wykonania powyższych robót. 

 Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Transport 

i składowanie krawężników betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1. 

5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robót 

 Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z 

„Instrukcją znakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. 

5.2.3 Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe miejsc wbudowania krawężnika 

 Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe odcinków wbudowania krawężników, wykonane 

będzie na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

5.2.4 Wykonanie koryta pod ławę betonową z oporem. 

 Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową 

z oporem i bez oporu, wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie  

z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową. Wskaźnik 

zagęszczenia koryta IS ≥ 0,97. 

5.2.5 Wykonanie betonowej ławy z oporem pod krawężniki. 

 Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca 

jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla 

konkretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera. 

  Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-88/B-06250 „Beton 

zwykły”. Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej 

SST. 

 Ława betonowa z oporem wykonana będzie z betonu klasy B 15, we wcześniej 

przygotowanym korycie gruntowym. 

 Wykonanie ławy betonowej z oporem polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz 

odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu 

powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem  rysunkowi w „Katalogu Powtarzalnych 

Elementów Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowej. 
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5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod krawężnik. 

 Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo - piaskową 

grubości 5 cm, celem prawidłowego osadzenia krawężnika. Podsypkę cementowo - piaskową 

wykonać należy w proporcji 1: 4 zgodnie z KPED. 

5.2.7 Wbudowanie krawężników betonowych 

 Roboty związane z wbudowaniem krawężników na ławie betonowej z oporem winny być 

wykonywane w okresie od 1 kwietnia do 15 października przy temperaturze otoczenia nie 

niższej niż 5 stopni Celsjusza. Roboty związane z ustawieniem krawężnika należy wykonać 

ręcznie. Przy wbudowywaniu krawężnika należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy 

przebiegu krawężnika oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego  

z Dokumentacją Techniczną. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to  1 

cm w niwelecie krawężnika i  5 cm w usytuowaniu poziomym. 

5.2.8 Wypełnienie spoin między krawężnikami 

 Spoiny między krawężnikami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-

piaskową, przy użyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiały do wykonania zaprawy 

opisano w punkcie 2.4 niniejszej SST. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. 

Badanie krawężnika na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane 

przez Inżyniera. 

 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane losowo przy udziale 

Inżyniera, 3 sztuki krawężnika dla przeprowadzenia następujących badań: 

- nośność krawężników, 

- nasiąkliwość betonu, 

- odporność na działanie mrozu. 

- Wytrzymałość na ściskanie krawężników z betonu C25/30 

- Ścieralność krawężników z betonu na tarczy Boehmego 

Powyższe badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

6.3.1.Badanie dostaw materiałów 

 Badanie krawężnika betonowego - Wykonawca dostarczy 1 sztukę krawężnika na 300 m 

wykonywanego wbudowania, wybraną w obecności Inżyniera do badań laboratoryjnych. 

Zakres badań laboratoryjnych jak w punkcie 6.1. 

Badania laboratoryjne wykonane będą na koszt Zamawiającego. 

6.3.2.Badania betonu na ławę 

 Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy, celem zbadania w laboratorium, 

wytrzymałości betonu na ściskanie (1 seria próbek na 300 m wykonywanej ławy betonowej  

z oporem). 

6.3.3.Kontrola ustawienia krawężnika 

 Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego krawężnika z Dokumentacją 

Projektową. Tolerancje podano w punkcie 5.2.7. 

 Wykonać zgodnie z BN-64/8845-02 „Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia 

i odbioru”. 

6.3.4. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
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 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 

b) Wymiary ław. 

 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 - dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 

c) Równość górnej powierzchni ław. 

 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 

każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 

 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

d) Zagęszczenie ław. 

 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku 

nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 

 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny 

pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 

cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.5. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 

 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 

punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 

górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) wbudowanego krawężnika zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i pomiarem w terenie. 

8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 Płatność za 1 metr wbudowanego krawężnika należy przyjmować na podstawie obmiaru, 

atestów producenta krawężników i oceny jakości wykonanych robót oraz wbudowanych 

materiałów. 

 Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać : 
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- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ław 

betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, 

- ustawienie krawężników betonowych, obniżonych h=2cm o wymiarach 15x30x100 cm z 

wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, 

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25x100 cm z wykonaniem ław 

betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- zakup, transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- wykonanie koryta gruntowego pod ławę, 

- wykonanie deskowania ławy betonowej, 

- wykonanie ławy betonowej z oporem, 

- rozebranie deskowania, 

- pielęgnacja wykonanej ławy, 

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod 

krawężnik, 

- ustawienie krawężnika betonowego z ewentualnym docięciem, 

- wypełnienie spoin między krawężnikami przygotowaną zaprawą cementowo-

piaskową, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane 
 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

PN-79/B-06711  Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

BN-64/8845-02  Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru. 

Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich – Centrum Techniki Budownictwa 

Komunalnego, Warszawa 1987 

 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – Centralne Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i 

Mostów, Transprojekt, Warszawa 1979 
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OBRZEŻA  BETONOWE CHODNIKOWE 

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg. 
 





SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    D.08.03.01 

 

 161 

1. Wstęp 
 

1.1 Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych w 

związku z przebudową boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu..  

1.2 Zakres stosowania SST 

  

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 

 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu 

obrzeży betonowych i obejmują: 

- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm  

wzdłuż projektowanych chodników i schodów. 

 

Określenia podstawowe 

1.3.1 Obrzeża betonowe są to betonowe elementy prefabrykowane oddzielające chodnik od 

pobocza lub pasa gruntowego. 

1.3.2 Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami oraz SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót związanych z ustawieniem obrzeży 

betonowych na podsypce piaskowej, wg zasad niniejszej SST są: 

 

2.1. Obrzeża betonowe - powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 „Prefabrykaty 

budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Krawężniki i obrzeża chodnikowe”. 

Należy zastosować obrzeże wysokie 8x30x100 cm gatunku 1. Do produkcji 

obrzeży należy użyć beton wg PN-EN 206-1, klasy C25/30. 

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

- nasiąkliwością poniżej 4 %, 

- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250, 

- ścieralnością na tarczy Boehmego ≤ 3mm 

2.2 Palisada brukowa 

Należy zastosować palisadę brukową koloru czerwonego o wymiarach 15x60 cm. 

2.3. Piasek na podsypkę piaskową i cementowo-piaskową - powinien odpowiadać 

wymaganiom PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek.”. 

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami  

 

- cement portlandzki - odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement. 

Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku, 
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-  piasek - należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom  

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek.. 

- woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-88/B-32250 

„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 

2.4.1.  Cement 

 Cement stosowany do betonu i podsypkę cementowo-piaskową  powinien być cementem 

portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.4.2. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

3. Sprzęt 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

3.2. Roboty związane z wbudowaniem obrzeży betonowych wykonane będą ręcznie. 

3.3. Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” 

4.2. Obrzeża betonowe i palisada brukowa - transport i składowanie na miejscu 

wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. 

Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 

badania”. 

4.3. Piasek na podsypkę piaskową pod obrzeża betonowe i do zaprawy cementowo-

piaskowej transportowany może być dowolnymi środkami transportu (wskazane - 

samowyładowcze środki transportu) zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

4.4. Cement do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany będzie środkami transportu 

przewidzianymi do przewożenia tego typu materiałów.  

5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

 Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Zakres wykonywanych robót 

5.2.1 Zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót w pkt. 2 niniejszej 

SST. 

Miejsca pozyskania niezbędnych materiałów muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 

Transport materiałów na miejsce wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej SST. 

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinków osadzenia obrzeży betonowych 

 Wykonawca dla własnych potrzeb może wyznaczyć i zastabilizować dodatkowe punkty 

sytuacyjno - wysokościowe niezbędne mu do wykonania robót. 

 Wyznaczenie takich punktów odbędzie się w oparciu o punkty wcześniej zastabilizowane 

przez służby geodezyjne. 

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robót 

 Oznakowanie prowadzonych robót  należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowania 

robót prowadzonych w pasie drogowym”. 

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeża betonowe na podsypce 

piaskowej i ławie betonowej oraz pod palisadę na podsypce. 

 Powyższe roboty wykonane będą ręcznie. 
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Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą  1 cm. Dopuszczalne 

odchylenia od projektowanej niwelety obrzeża nie powinny przekraczać 0,5 %. 

5.2.5 Wykonanie betonowej ławy z oporem pod obrzeże i palisadę. 

 Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca 

jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla 

konkretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera. 

  Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-88/B-06250 „Beton 

zwykły”. Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej 

SST. 

 Ława betonowa z oporem wykonana będzie z betonu klasy C12/15, we wcześniej 

przygotowanym korycie gruntowym. 

 Wykonanie ławy betonowej z oporem polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz 

odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu 

powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem rysunkowi w „Katalogu Powtarzalnych 

Elementów Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowej. 

5.2.6 Wykonanie podsypki piaskowej oraz cementowo-piaskowej i osadzenie obrzeża 

betonowego oraz palisady 

 Podsypka piaskowa pod obrzeża i cementowo-piaskowa pod palisadę wykonana będzie 

ręcznie. Wykonanie podsypki polega na rozścieleniu w korycie gruntowym warstwy grubości 

3 cm. 

 Wbudowane obrzeża i palisady należy obsypać gruntem od strony przeciwnej niż 

wykonywany chodnik. 

5.2.7 Wypełnienie spoin między obrzeżami i palisadą zaprawą cementowo-piaskową 

 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Po oczyszczeniu należy wypełnić je 

zaprawą cementowo-piaskową, przy użyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Spoiny muszą 

być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. Materiały do wykonania zaprawy opisano w 

punkcie 2.3. niniejszej SST. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.Kontrola jakości materiałów 

 Obrzeża betonowe powinny pod względem jakości odpowiadać wymaganiom BN-

80/6775-03 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe”. 

 Wykonawca dostarczy do badań laboratoryjnych 1 sztukę obrzeża na 300 m wykonanego 

wbudowania. Koszt badań pokrywa Wykonawca. 

6.3.Kontrola w trakcie robót 

6.3.1.Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeża i palisady. 

6.3.2.Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu pod obrzeże betonowe i palisadę. 

6.3.3.Kontrola prawidłowości wykonania podsypki piaskowej 

6.3.4.Kontrola ustawienia obrzeży betonowych i palisady: 

 zgodność z Dokumentacją Projektową usytuowania w planie, 

 zgodność niwelety wykonanego obrzeża z Dokumentacją Projektową. 

Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji podano w punkcie 5 niniejszej SST. 

 

7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiaru jest 1 metr ustawionego obrzeża betonowego i palisady na podstawie 

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 Płatność za metr ustawionego obrzeża na podstawie obmiaru i atestów producenta 

materiałów oraz oceny jakości wykonanych robót. 

 Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm  

wzdłuż projektowanych chodników. 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

- zakup, transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

- wyznaczenie odcinków wykonywanego obrzeża i palisady, 

- oznaczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeże chodnikowe na podsypce piaskowej i 

ławie i pod palisadę na podsypce na ławie, 

- wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeża oraz podsypki cementowo-piaskowej 

pod palisady, 

- wykonanie ławy betonowej z oporem, 

- ustawienie, cięcie obrzeży betonowych, 

- wypełnienie spoin między obrzeżami, 

- zasypanie i zagęszczenie gruntu przy ustawionych obrzeżach betonowych  

uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

10. Przepisy związane 
 Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki 

Budownictwa Komunalnego. 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 

badania. 

BN-80/8775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki  

i obrzeża. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-11113:1996       Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
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ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

CPV: Roboty w zakresie budowy elementów małej 
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1. Wstęp 
  

1.1 Przedmiot SST 

  
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową elementów małej architektury w związku z 

przebudową boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu. 

1.2 Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obejmujących SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie 

elementów małej architektury i obejmują: 
-    wykonanie podestu w formie okręgu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 10cm (koloru 

szarego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm, 

- wykonanie ławek z cegły klinkierowej, o wymiarach 240x115x71 (koloru czerwonego) - 

siedzenia z drewna wraz z zamontowaniem, malowaniem i zabezpieczeniem przed 

działaniem warunków atmosferycznych. 

Określenia podstawowe: 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami 

i „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” oraz SST D.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 
 Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem krawężników wg 

zasad niniejszej SST są: 

2.1 Betonowa kostka brukowa - musi posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej 

stosowanie w budownictwie drogowym, natomiast Wykonawca wykonuje własne badania 

laboratoryjne określające cechy kostki. 

 

Betonowe kostki brukowe powinny posiadać cechy fizykomechaniczne określone w tablicy: 

 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co 

najmniej  

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

 

60 

50 

2 c) Nasiąkliwość wodą wg PN-B- 06250, % nie więcej 

niż 

5 

3 Odporność na zamrażanie, po 150 cyklach zamrażania, 

wg PN-B-06250  

a) pęknięcia próbki  

b) strata masy, % nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej 

 

 

brak 

5 
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niż  20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm, 

nie więcej niż 

 

3,5 

 

 Wygląd zewnętrzny 

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

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

wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

 2 mm, dla kostek o grubości  100 mm, 

 3 mm, dla kostek o grubości > 10mm. 

 

 Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Grubości kostek: 

 100 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości   3 mm, 

 na szerokości   3 mm, 

 na grubości   5 mm. 

- Kolor kostki: szary. 

2.2  Piasek na podsypkę cementowo – piaskową i zaprawę cementowo – piaskową do 

wypełnienia spoin. 

 Należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-11113:1996"Kruszywa 

mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek." (gat. 1). 

2.3 Cement 

 Na podsypkę cementowo – piaskową i zaprawę cementowo – piaskową do wypełnienia 

spoin należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002. 

 Badanie cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196. 

 Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 

 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, 

można go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego 

przydatność do robót 

2.4 Woda  

 Do zaprawy cementowo – piaskowej należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 

2.5 Cegła klinkierowa pełna kl.25 MPa wym. 240x115x71 – musi spełniać wymagania 

normy PN-EN 771-1:2015 oraz posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej stosowanie w 

budownictwie drogowym. Kolor: czerwony. 

2.6 Zaprawa murarska – stosować zaprawę specjalistyczną do cegły klinkierowej lub 

zaprawę na cemencie trasowym. 

2.7 Drewno na siedziska - drewno liściaste klasa I-II, impregnowane ciśnieniowo, 

dwukrotnie lakierowane kolor brązowy  

3. Sprzęt 
Przewiduje się ręczne wykonanie robót. 

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

4. Transport 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. Środki transportu zaakceptowane przez Inżyniera. 
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5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Wykonanie podsypki 

Warstwę podsypki należy wykonać na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie lub podbudowie z chudego betonu – w zależności od konstrukcji. 

5.2. Wykonanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 

ułożenie dowolnego wzoru- zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 

2 do 3 mm Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni 

gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, a następnie 

zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 

przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonego nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe  

z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka  

i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

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

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść 

nawierzchnię. 

5.3. Wykonanie elementów małej architektury. 

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 

specyfikacją techniczną i zasadami sztuki murarskiej.  

O ile w dokumentacji projektowej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie 

podano inaczej, to:  

- elementy murowane należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania 

elementów murowych i grubości spoin tak, aby elementy stanowiły jeden element 

konstrukcyjny,  

- cegły powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,  

- spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane 

mijankowo,  

- elementy murowane należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,  

- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,  

- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.  

5.3.1 Przygotowanie zaprawy  

Rodzaj zaprawy stosować w zależności od nasiąkliwości cegieł.  

Zawartość opakowania suchej zaprawy zarobić z wodą w dokładnie odmierzonych ilościach 

(proporcje w kartach technicznych zaprawy a także nadrukowane na opakowaniu). W 

przypadku mieszania ręcznego, zaprawę dokładnie wymieszać przy użyciu powszechnie 

dostępnych wiertarek z mieszadłem śrubowym, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

Zaprawa nadaje się do użycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania.  

5.3.2. Wznoszenie elementów jednorodnych  

Przed rozpoczęciem murowania należy dokładnie rozmierzyć ułożenie pierwszej warstwy 

celem wyeliminowania nieprawidłowości związanych z prawidłowym układem wiązań i 

ogólnym wyglądem wykonanej ściany. Ma to bardzo duże znaczenie, bowiem elementy te nie 

są tynkowane i tworzą obraz fasady.  
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Zaleca się wstępne rozłożenie cegieł na sucho w dwóch lub trzech warstwach co pozwoli na 

właściwą ocenę wyglądu a także drobne korekty na grubości spiny pionowej.  

Zaprawę rozprowadzić równomiernie na cegłach przy użyciu kielni murarskiej. Podczas 

murowania nie dodawać dodatkowo wody do zaprawy gdyż wpłynie ona na zmianę koloru. 

Cegły nie mogą być mokre ani zabrudzone.  

Zaprawę nakłada się kielnią na całej powierzchni poziomej muru tzw. podstawie cegły w ilości 

ok. 1kg na cegłę, oraz część zaprawy na najmniejszą część cegły zwanej „główka”. Tak 

nałożona zaprawa (w odcinku poziomym i pionowym) umożliwia murowanie pełnospoinowe. 

Następnie układa się cegłę i dociska zgodnie w wyznaczoną wysokością. Po dociśnięciu cegły 

nadmiar wypływającej zaprawy należy zebrać kielnią. Poziomy wyznaczone winny być sznurem 

rozpiętym i naprężonym pomiędzy łatami zamocowanymi do już wykonanej ściany. 

Niedopuszczalnym jest stosowanie dla zachowania grubości spoin listewek lub innych 

przedmiotów. Linię poziomą ułożonych cegieł należy uzyskać przez „dobijanie” cegieł 

trzonkiem kielni bądź młotkiem.  

Prace murarskie należy wykonywać jak najszybciej, na bieżąco usuwać zabrudzenia zaprawą z 

lica cegieł. Po zakończeniu procesu murowania zaschnięte resztki zaprawy usunąć na sucho za 

pomocą szczotki.  

Zabronionym jest zmywanie muru bieżącą wodą gdyż może to spowodować powstawanie 

wykwitów lub wysoleń, zmianę odcienia fugi i / lub obniżenie wytrzymałości spoin na wpływ 

warunków atmosferycznych.  

Kształtowanie fugi rozpocząć po wykonaniu testu kciuka. Za pomocą fugówki lub giętkiej 

rurki, nadać spoinie właściwy profil. Zaleca się wykonanie fugi pełnej, półokrągłej. Zarobioną 

zaprawę należy zużyć w ciągu 1 - 2 godzin od zmieszania.  

Należy pamiętać aby wszelkie metalowe narzędzia używane w kontakcie z zaprawami 

cementowymi były nierdzewnymi.  

Po usunięciu pozostałych resztek zaprawy murarskiej z wątku fugowego, całą murowaną 

powierzchnię należy oczyścić na sucho za pomocą np.: miękkiej szczotki lub przy pomocy 

sprężonego powietrza. Nie należy używać do tego wody np.: myjki ciśnieniowej. 

Wprowadzenie dużej ilości wody pod ciśnieniem spowoduje długotrwałe zawilgocenie całej 

przegrody ściany.  

Świeżo wzniesiony mur należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków 

atmosferycznych takich jak (mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz 

deszcz). Prace należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża od +5ºC do +25ºC. 

Przy wznoszeniu ścian z cegieł gdzie zaplanowane są betonowe elementy konstrukcyjne (rygle, 

filarki, słupy, trzpienie) niedopuszczalne jest zalewanie tych elementów betonem traktując mur 

jak szalunek, gdyż nadmierna wilgoć stanowczo zwiększa ryzyko powstania wykwitów. 

5.4. Czyszczenie i impregnacja  

5.4.1. Ochrona po zakończeniu robót  

W czasie pierwszego najważniejszego tygodnia od wymurowania, spoinowania elementy 

wykonane z cegieł klinkierowych i elewacyjnych należy chronić poprzez osłanianie folią lub 

plandeką przed opadami atmosferycznymi. Natomiast przed nadmiernym nasłonecznieniem i 

nagrzewaniem się należy mur chronić siatkami elewacyjnymi. Nie dopuszczalnym jest 

zakrywanie szczelnie wszelkich murowanych elementów np.: ściśle przylegającymi foliami typu 

„ strecz”. Wszelkie nakrycia i zabezpieczenia w postaci plandek powinny zapewnić swobodną 

cyrkulację powietrza i dopuścić do bezpośredniego zamoczenia oraz powstawania pod folią 

zjawiska tzw. kondensatu.  

5.4.2. Czyszczenie powierzchni po pracach murarskich.  

Ewentualne zabrudzenia należy czyścić na bieżąco, tylko na sucho – za pomocą miękkiej 

szczotki lub suchej szmatki. Czyszczenie elewacji należy wykonywać od góry do dołu. 
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6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.1 Kontrola ułożenia nawierzchni 

6.1.1 Sprawdzenie podsypki 

  Sprawdzenie podsypki obejmuje sprawdzenie grubości oraz wymaganych spadków 

poprzecznych i podłużnych. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie 

powinny przekraczać + 1,0 cm. 

6.1.2. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

 Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi SST. 
6.1.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

wg pkt. 5.6 niniejszej SST: 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

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

6.1.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.1.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 

150 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4m 

nie powinien przekraczać 0,8 cm. 
6.1.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego  

 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm. 

6.1.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomnicą, co 

najmniej raz na każde 150 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalne odchylenia 

od projektowanego profilu wynoszą + 0,5%. 

6.1.4.4. Szerokość nawierzchni  

  Szerokość nawierzchni nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż + 5 

cm. 

6.1.5. Częstotliwość pomiarów 

 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 

wymienionych w pkt. 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 były 

przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 

charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci 

Inżynier. 

6.2 Kontrola wykonania elementów murowanych 

6.2.1 Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót 

i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi 

zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

6.2.2. Badania w czasie robót  
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Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murarskich z 

dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów.  

Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych 

części ulegających zakryciu.  

Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności 

dotyczyć prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby 

użytych wyrobów ułamkowych. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być porównane z 

wymaganiami podanymi w pkt. 2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w 

dzienniku budowy a także protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy.  

6.2.2. Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie  

wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie:  

- zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe,  

- jakości wykonania robót murowych.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót.  

Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje 

murowe”, wydanie ITB-2006 r.  

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się 

na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów;  

- pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm;  

- pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy 

przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach,  

b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach należy 

przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 

5. niniejszej specyfikacji,  

c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny 

zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm 

należy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów 

nielicowych – gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być przekroczona; 

średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu 

murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co najmniej 1 m) i 

liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, 

mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, 

sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle 

określonych odcinkach muru,  

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego – należy przeprowadzać pośrednio na 

podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania i zapisów w 

dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć:  

- sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 

0,5 mm,  
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- sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być 

wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm,  

- sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które 

powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm,  

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi – 

należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w 

dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a 

następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a 

powierzchnią lub krawędzią elementu,  

f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi elementu murowanego – należy 

przeprowadzać z dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i 

przymiarem z podziałką milimetrową,  

g) sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami 

stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą 

wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem,  

h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich 

elementów murowanych – należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie 

(prześwit) przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie 

(prześwit) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można 

przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 

milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy w 

punkcie 5.7 niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej 

specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej i odebranej nawierzchni z brukowej kostki 

betonowej. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie podsypki cementowo – piaskowej grubości 3 cm, 

 wykonanie podłoża pod elementy murowane. 

Zasady ich odbioru są określone w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00.  

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 
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-    wykonanie podestu w formie okręgu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 10cm (koloru 

szarego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm, 

- wykonanie ławek z cegły klinkierowej, o wymiarach 240x115x71 (koloru czerwonego) - 

siedzenia z drewna wraz z zamontowaniem, malowaniem i zabezpieczeniem przed 

działaniem warunków atmosferycznych. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podbudowy, 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podsypki cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm, 

 cięcie, ułożenie i ubicie kostki, 

 wypełnienie spoin zaprawą cementowo - piaskową, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Cena wykonania 1 m3 elementów murowanych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża, 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 wykonanie zaprawy, 

 wykonanie prac murarskich, 

 docinanie cegły, 

 czyszczenie wykonanych elementów murowanych, 

 montaż drewnianych elementów. 

10. Przepisy związane 
 
Podano w punkcie 10 SST D.00.00.00.”Wymagania ogólne” 

 
- PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

- PN-B-06250 Beton zwykły 

- PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu. 

- PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku 

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

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

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 


