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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” dotyczą zasad wykonania i 
odbioru robót związanych z projektem budowlanym pn. „Budowa części nieutwardzonej ulicy Kosińskiego 
wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i przebudową obiektów infrastruktury technicznej kolidującej z 
inwestycją”.  
 
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 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

 
D-M.00.00.00 Wymagania ogólne        
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych     
D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic       
D.01.03.04 Zabezpieczenie kabli i kanalizacja techniczna     
D.02.01.01 Wykonanie wykopów        
D.02.03.01 Wykonanie nasypów        
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa        
D.03.02.01a  Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych    
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża    
D.04.06.02 Podbudowa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie   
D.04.06.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem     
D.04.06.02 Podbudowa z betonu C8/10       
D.05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej       
D.07.01.01 Oznakowanie poziome        
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe        
D.08.01.01b Krawężniki betonowe                                         
D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe       
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
   
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, węzeł) 

 
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 zabezpieczeniem 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 budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą. 

 
1.4.6.   Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych       
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           (wyznaczona przez zamawiającego, o której poinformowany jest Wykonawca),        
           odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
 
1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.4.8. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie. 
 
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
  
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4.13 Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru.  

 
1.4.14 Laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 

 
1.4.15 Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.16. 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 oddziaływaniu 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 podbudowę. 

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 pomocniczej. 

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

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

 
1.4.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego. 
 
1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana  

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
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1.4.19. 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. 

 
1.4.20. 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. 

 
1.4.21. 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. 

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

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

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

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

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

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

rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

 
1.4.28. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
 
1.4.29. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
1.4.30. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 
 
1.4.30. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

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

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Kontraktową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 
egzemplarze dokumentacji projektowej i 2 komplety SST. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
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Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Kontraktową 
Ewentualne rysunki, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Dane określone 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 Kontraktową, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość realizowanego elementu, 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 lub do momentu wcześniejszego dopuszczenia odcinka do 
eksploatacji za  zgodą Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
- ogrodzenia, 
- poręcze, 
- oświetlenie, 
- sygnały i znaki ostrzegawcze, 
- oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 
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 sposobu 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 toksycznymi, 
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. 
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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. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.11. 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 Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. 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 Inspektora Nadzoru 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 
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przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się wyraźnie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów 
mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do 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 Inspektora Nadzoru. 
Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 14 dni przed 
datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru 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 dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie 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 Specyfikacji 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 Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
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. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
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 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 Inspektora Nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

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

4. TRANSPORT 

 
 Wykonawca 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 Inspektora Nadzoru. 
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 SST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru, 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 wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie,  w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem, SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 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, 
- warunki bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

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

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

b) część 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 materiałów, spoiw, 

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

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

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
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 Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 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, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
 Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inspektorowi Nadzoru 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. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Jeżeli wyniki tych badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru wykażą, że badania Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
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materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
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 
Inspektorowi Nadzoru. 
 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 gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inżyniera projektu 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/Kierownika projektu, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto 
je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
(2) Książka Obmiarów  
 Książka 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 Książki 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 Inspektora Nadzoru. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) Przyjęte zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę, 
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 Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Kontraktową i 
SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do 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 Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 
 
7.2. Zasady 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 wymagają zaakceptowania przez 
Inspektora Nadzoru. 
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 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 wymaganiom Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
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 Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

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 Inspektor Nadzoru. 
 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 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 Inspektor Nadzoru. 
 
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 Inspektora Nadzoru. 
 Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.3.1. 
 Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
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dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Kontraktową 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 SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót  w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 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 dokumenty: 
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dziennik Budowy i Książkę 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. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
 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 
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- 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 Specyfikacji Technicznej D-
M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumencie, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 

 
9.3. Organizacja Ruchu 
 Koszt organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Ustawienie - zapewnienie tymczasowego oznakowania pionowego zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu. 
 

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  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące odtworzenia przebiegu trasy drogi i jej 
punktów wysokościowych i sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w ramach projektu 
budowlanego pn. „Budowa części nieutwardzonej ulicy Kosińskiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej            
i  przebudową obiektów infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją”. 
 
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 SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 
umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie przebiegu trasy. 
W zakres robót pomiarowych: 
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

(reperów roboczych założonych    w terenie dowiązanych do reperów państwowych); 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
c) wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych; 
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z częstotliwością wskazaną w Dokumentacji Projektowej; 
f) wyznaczenie roboczego pikietażu trasy min. co 50 m poza granicą robót; 
g) oznaczenie pikietażu w sposób trwały oraz odtwarzanie uszkodzonych punktów na bieżąco do końca okresu 

gwarancyjnego; 
h) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

 
Ilość robót do wykonania: 
- trasa dróg w terenie równinnym – 0,253 km 
 
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. 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  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2.   MATERIAŁY 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.1. Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50m. 
Pale drewniane umieszczone poza granica robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy powinny 
mieć średnicę 0,15 - 0,20m   i długości 1,5 - 1,7m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 - 0,08m i długości około 
0,30m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5mm i długości 0,04 - 
0,05m. 
“Świadki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 
Do stabilizowania roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót stosować pale drewniane o średnicy od 
0,15 do 0,20m i długości 1,5 do 1,7m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodnić z Inżynierem. 
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z Instrukcjami technicznymi 
G-1 i G-2. 
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3.   SPRZĘT  

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.1. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki.  
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4.   TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.1. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUG i K. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 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 natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te  powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
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 określonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformować o tym Inżyniera. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej 
i rzędnych rzeczywistych 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 zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora  zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy.  
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy.  
 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia 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, 
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położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 500m. 
Zamawiający 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 powinna być nie większa niż 300 m. 
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 4mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe tablice zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  
 
5.3. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu 
sieci poligonizacji państwowej.  
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich (kierunkowych) w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50m. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie 
może być większe niż 3 cm dla drogi ekspresowej i 5cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi 
trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt.2.1. 
 
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów 
należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o 
wysokości przekraczającej 1m. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
Dla sprawdzenie prawidłowości pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujące pochylenie 
skarp. Skarpowniki należy ustawiać w odległościach uzgodnionych z Inżynierem. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z Dokumentacją Projektową. 
 
5.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
W oparciu o poligonizacji państwowej i osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i obiektu, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując 
potwierdzenie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokumentacja 
Inwentaryzacyjna Powykonawcza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa Dz. U.83 z dn. 26 sierpnia 1991, poz. 376 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUG i K, zgodnie 
z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 
-   oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i prostych, 
- robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego obiektu, 
-   wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą. 
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7.   OBMIAR ROBÓT  
 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 hektar powierzchni utwardzonej. 
Jednostką obmiaru robót związanych z przeniesieniem osnowy geodezyjnej poza granicę pasa robót jest 1 pkt. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  

 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.1. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przekłada Inżynierowi. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
− przygotowanie i oznakowanie robót, 
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− wyznaczenie punktów roboczego pikietażu trasy, 
− ustawienie skarpowników z wyznaczeniem pochylenia skarp, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUG i K, 1979 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUG i K, 1978 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUG i K, 1983  
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUG i K, 1979 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUG i K, 1983 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG i K, 1983 

 Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne i 
kartograficzne.  

 Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w ramach projektu budowlanego pn. „Budowa części 
nieutwardzonej ulicy Kosińskiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i przebudową obiektów 
infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją”. 
 
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 rozbiórką: 
- nawierzchni chodników (kostkę z chodników przy ul. Jana Ostroroga i gen. A. Madalińskiego należy 
spaletować i wykorzystać do ponownego wbudowania, natomiast kostkę z chodników przy posesjach należy 
spaletować i przekazać mieszkańcom posesji, przy której dany chodnik był zlokalizowany) – 97,4 m2, 
- nawierzchni jezdni ul. Jana Ostroroga i Gen. A. Madalińskiego (kostkę należy spaletować i wykorzystać do 
ponownego wbudowania) – 7,4 m2, 
- ław betonowych pod krawężniki – 1,6 m3, 
- krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej – 14,9 m, 
- obrzeży betonowych 6x20 na podsypce piaskowej – 47,3 m, 
- obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej – 38,4 m, 
- krawężników betonowych wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej – 9,7 m, 
- nawierzchni chodnika z płytek betonowych 35x35x6 – 9,6 m2, 
- wywóz gruzu – 4,63 m3 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
- ładowarki, koparki 
- samochody ciężarowe, 
- młoty pneumatyczne. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
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4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych 
przez Inżyniera. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 
rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
określony przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
Inżyniera. 
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 określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 
- dla nawierzchni chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
- dla obrzeży, krawężników – m (metr), 
- dla ław betonowych – m3. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 
poboczu, 
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- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zabezpieczeniem istniejących sieci energetycznych oraz wykonaniem kanalizacji 
technicznej 1 otworowej w ramach projektu budowlanego pn. „Budowa części nieutwardzonej ulicy 
Kosińskiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i przebudową obiektów infrastruktury 
technicznej kolidującej z inwestycją”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D-M.00.00.00. 

„Wymagania ogólne” pkt. 1.2. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zabezpieczeniem 

istniejących sieci energetycznych oraz wykonaniem kanalizacji technicznej 1 otworowej  jak w pkt. 1.1. 
 W zakres robót wchodzi: 

- zabezpieczenie istniejących linii kablowych nn-0,4kV pod zjazdami i miejscami postojowymi rurami 
ochronnymi rurami dwudzielnymi koloru niebieskiego o średnicy Ø110 i łącznej długości 309,2 m,                         
- zabezpieczenie istniejących linii kablowych SN-15kV pod zjazdami i miejscami postojowymi rurami 
ochronnymi rurami dwudzielnymi koloru czerwonego o średnicy Ø160 i łącznej długości 113,3 m,                         
- wykonanie kanalizacji technicznej 1 otworowej z rur PCV Ø110 o grubości ścianki 4,2 mm i łącznej 
długości 245,1 m, 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do 
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 

1.4.2. Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za drugim i 
połączone pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów 
kanalizacji. 

1.4.3. Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, łącząca centrale 
telefoniczne między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi. 

1.4.4. Sieć abonencka - część linii miejscowej od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych. 
1.4.5. Sieć magistralna - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek 

i skrzynek kablowych. 
1.4.6. Tor abonencki – para żył kablowych lub napowietrznych między centralą, a aparatem 

telefonicznym. 
1.4.7. Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia 

falowania i zapasów kabla. 
1.4.8. Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnianiem falowania i 

zapasów kabla. 
1.4.9. Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa od 

długości trasy, na której układa się kabel. 
1.4.10. Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w 

SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi 

normami. 
 
2.2. Materiały budowlane 

2.2.1. Cement 
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Do wykonania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania 
normy PN-88/B-3000 [43] 

Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 [50] i 
składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 
 
 
2.2.2. Piasek 

Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom 
BN-87/6774-04 [1]. 
 
2.2.3. Woda 

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2]. Barwa wody 
powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie 
powinna zawierać zawiesiny np. grudek. 

 
2.3. Materiały gotowe 

2.3.1. Rury z polichlorku winylu (PCV). 
Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny odpowiadać normie 

PN-80/C-89203 [6]. 
Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych 

przed działaniem sił mechanicznych. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej,  SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu robót 
gwarantujących właściwą jakość robót: 

- ubijak spalinowy, 
- sprężarka powietrzna spalinowa, przewoźna, 
- koparka jednonaczyniowa kołowa, 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
4.2. Transport materiałów i elementów 
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu w zależności od zakresu robót: 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód dostawczy, 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 

układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
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Wykopy pozostałe po przebudowie elementów linii, powinny być zasypane zagęszczanym gruntem 50 [2] 
i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0.99. 

 
5.1.1. Kanalizacja teletechniczna 
5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji 

Kanalizację techniczną należy wykonać zgodnie z lokalizacją na rys. „Projekt zagospodarowania terenu”. 
 

5.1.1.2. Głębokość ułożenia kanalizacji 
Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu 

lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło: 
a) 0.7 m dla kanalizacji magistralnej, 
b) 0.6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej, 
c) 0.5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej. 
Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby odległość od 

nawierzchni nie była mniejsza od 0.8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnościami technicznymi 
dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułożenia kanalizacji do 0.4m, jeśli jest zbudowana z rur PCV i 0.2m, 
jeśli jest zbudowana z bloków betonowych. 

 
5.1.1.3. Prostolinijność przebiegu 

Kanalizacja powinna na odcinkach między sąsiednimi studniami przebiegać po linii prostej. 
Dopuszczalne odchylenia od osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których konieczne jest 

ominięcie przeszkód terenowych. 
 
5.1.1.4. Spadek kanalizacji 

Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzeniu do komór kablowych 
spadek można zwiększyć do 2%, a do budynków do 5%. 

 
5.1.2. Roboty ziemne  
5.1.2.1. Trasa kanalizacji 

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna być zgodna z podaną w dokumentacji 
projektowej. 

 
5.1.2.2. Głębokość wykopów 

Głębokość wykopów podane są w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W przypadkach przewidywanej 
rozbudowy kanalizacji wykopy powinny być odpowiednio głębsze. 

 
5.1.2.3. Szerokość wykopów 

Szerokość wykopów podane są w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8]. 
 

5.1.2.4. Przygotowanie wykopów 
Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w pkt. 5.9 normy BN-

73/8984-05 [8]. Ściany wykopów powinny być pochyłe. 
 

5.1.2.5. Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu 
Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem zgodnie z 

wymaganiami pkt. 3.6 normy BN-73/8984-05 [8]. W gruntach mało spoistych na dno wykopu należy ułożyć 
ławę z betonu kl. B20 o grubości co najmniej 10cm. 

 
5.1.3. Układanie ciągów kanalizacji 

 
5.1.3.1. Układanie rur PCV 

Z pojedynczych rur PCV należy tworzyć zestawy.. 
Odległości między poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a między 

warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu należy ułożyć jedna lub kilka rur w jednej warstwie. W 
przypadku układania następnych warstw, ułożoną warstwę należy zasypać piaskiem lub przesianym gruntem, 
wyrównać i ubijać ubijakiem mechanicznym. 
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5.1.3.2. Zasypywanie kanalizacji  
 

5.1.3.2.1. Zasypywanie kanalizacji z rur PCV 
Ostatnią górną warstwę kanalizacji z rur PCV należy przysypać piaskiem lub przesianym gruntem do 

grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu grubości około 
20 cm. Następnie należy zasypać wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową,  SST i PZJ. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 

badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji przez Inżyniera. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Obmiaru robót dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikłe 

w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 
Jednostką obmiarową kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Po wykonaniu kanalizacji teletechnicznej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 
- aktualną projektową dokumentację powykonawczą, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokoły odbioru robót zanikających; 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych 

robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie i zmontowanie urządzeń, 
- uruchomienie przebudowanych urządzeń, 
- zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii, 
- transport zdemontowanych materiałów, 
- przeprowadzeniu prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 
- wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  [1] BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
  [2] PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
  [3] PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
  [4] BN-85/8984-01 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. 
                                     Klasyfikacja i wymiary. 
  [5] BN-74/3233-15 - Bloki betonowe płaskie. 
  [6] BN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
  [7] PN-76/D-79353 – Bębny kablowe. 
  [8] BN-73/8984-05 - Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
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  [9] BN-76/3238-13 - Narzędzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do  
                                     układania bloków betonowych. 
[10] PN-85/T-90310 - Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi              
                                     o izolacji papierowej i powłoce ołowianej. Ogólne wymagania  
                                     i badania. 
[11] PN-85/T-90311 - Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi,             
                                     o izolacji papierowej, o powłoce ołowianej nieopancerzone     
                                     i opancerzone. 
[12] PN-83/T-90331 - Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi,             
                                     pęczkowe o izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową,  
                                     nieopancerzone i opancerzone, osłoną polietylenową lub      
                                     polwinitową 
[13] PN-83/T-90330 - Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi,             
                                     pęczkowe o izolacji polietylenowej. Ogólne wymagania i badania. 
[14] BN-80/3231-25 – Skrzynka kablowa 10/20. 
[15] BN-85/3231-28 – Skrzynki kablowe 30-parowe. 
[16] BN-65/8984-11 – Złącza lutowane. Wymagania techniczne.             
[17] BN-76/8984-17 - Telekomunikacyjne kable miejscowe. Ogólne wymagania i badania. 
[18] PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie    
                                     i budowa.  
[19] PN-75/E-05100 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.       
[20] BN-76/8984-26 – Kontrola ciśnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System  
                                     z automatycznym dopełniaczem gazu. Ogólne wymagania i  
                                     badania. 
[21] BN-73/3238-08 – Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. 
                                     Szablony do znakowania. 
[22] BN-72/3233-13 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 
[31] PN-83/T-90332 - Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi,             
                                     pęczkowe o izolacji polietylenowej o powłoce stalowej, spawanej, 
                                     falowanej, z osłoną polietylenową lub polwinitową. 
[38] BN-88/8984-17/03 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 
                                     wymagania i badania. 
[40] BN-72/3233-72 - Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
[41] PN-77/E-05030/00 i 01 - Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa, wspólne  
                                    wymagania i badania. Ochrona metalowych części podziemnych. 
[42] BN-89/8984-18 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania  
                                     i badania. 
[43] PN-88/B-30000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.  
[44] BN-73/3233-03 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 
[45] BN-73/3233-03 - Ramy i oprawy pokryw. 
[46] BN-69/9378-30 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 
[50] BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. 
 
10.2. Inne dokumenty 
[53] Instrukcja montażu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo - powietrznej i powłoce 

polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (XTKM) - ZBŁ - 1970 r. 
[54] Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r.     
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 
wykonaniem wykopów w ramach projektu budowlanego pn. „Budowa części nieutwardzonej ulicy 
Kosińskiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i przebudową obiektów infrastruktury technicznej 
kolidującej z inwestycją”. 
 
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 SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wykopów 
podczas realizowanego zadania. 
 
Ilość: 
- wykopy gruntu rodzimego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych  – 887,0 m3   
- wykopy gruntu rodzimego pod elementy kanalizacji deszczowej    – 41,0 m3   
- wykopy gruntu rodzimego pod kanalizację techniczną i zabezpieczenie kabli  – 214,8 m3   

Razem – 1142,8 m3   
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków 
transportowych i urządzeń na i w korpusie drogowym. 
1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
1.4.3. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcji nawierzchni 
do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości 1 m od zaprojektowanej powierzchni robót 
ziemnych.  
1.4.4. Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w 
której właściwości gruntu maja wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli. 
1.4.5. Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 
dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 
1.4.6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca gruntu, określona wg wzoru: 
     Is = ρd / ρds. 
w którym:  
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
ρds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3). 
1.4.7. Wskaźnik ró żnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 
     U = d60 / d10 
w którym: 
d60  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
1.4.8. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru:  

     
1

2
0 E

E
I =  

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205 
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1.4.9. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w 
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza Teren Budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za 
zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów nie będące 
nadmiarem objętości robót ziemnych zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza Teren 
Budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 
własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny 
być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Inżynier może nakazać pozostawienie na Terenie Budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
 
3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w 
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa 
drogowego, jak i poza nim.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST D-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 
5.1. Wykonanie wykopów 
5.1.1. Zasady ogólne 
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w niniejszej 
ST. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia 
lub innych odstępstw od dokumentacji obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Odspojone grunty przydatne do 
wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. 
Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu są dopuszczalne tylko 
wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie 
gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i Specyfikacji Technicznych. O ile Inżynier zezwoli na czasowe 
składowanie gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt 
jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5m powyżej projektowanych rzędnych robót 
ziemnych. 
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5.1.2. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie 
robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w 
przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny 
wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. Niezależnie od budowy 
urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji Projektowej, 
Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem                                            
i nawodnieniem.  
 
5.1.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is i modułu wtórnego: 
- warstwa o grubości od 0 do 20cm - Is ≥ 1.00 
- warstwa o grubości od 20 do 50 cm – Is ≥ 0.97 
- moduł wtórny E2 ≥ 100 MPa 
 
Przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia Io, wyznaczonego wg PN-S-02205 Załącznik B, równego 
stosunkowi modułów zagęszczenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 o wartości tego stosunku ≤ 2,2. 
Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,05MPa do 0,15MPa przy zastosowaniu 
płyty VSS o średnicy 300mm. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,25MPa. 
Obliczenie wyników wg wzoru: 

D
s

p
E •

∆
∆=

4

3  

w którym: 
 ∆p – różnica nacisków (MPa) 

∆s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm) 
D – średnica płyty (mm) 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
 
5.2. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m Z chwilą przystąpienia do ostatecznego 
profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn pracujących. Naprawa uszkodzeń 
powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków, obciążą 
Wykonawcę. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.1. Założenia ogólne  
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać 
kopie ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą SST i 
PZJ. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
- protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
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Tabela 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych: 
 
Lp 
 

 
Rodzaj pomiaru lub badania 
 

 
Sposób i lokalizacja pomiaru lub badania 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 
2 Pomiar szerokości dna rowów 
3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 

ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni korpusu 
6 Pomiar równości skarp 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomicą 
lub niwelatorem, w odstępach co 200m na prostych, w 
punktach głównych łuku, co 100m na łukach o R >100m, 
co 50m na łukach o R <100m oraz w miejscach, które 
budzą wątpliwości 

7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

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

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwy lecz nie rzadziej niż raz na 500m3 nasypu 

9 Badanie nośności VSS Badanie nośności należy wykonać na powierzchni robót 
ziemnych, co najmniej raz na 2000m2 powierzchni i w 
miejscach wątpliwych wskazanych przez Inżyniera 
 

 
6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt. 5.1.3. 
 
6.3. Dokładność wykonania robót 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać –2 cm i +0cm. 
Szerokość korpusu wykopu i nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, a 
krawędzie dna wykopu lub korony nasypu nie powinny mieć wyraźnych załamań. Pochylenie skarp wykopu 
lub nasypu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości, wyrażonej tangensem 
kąta. Maksymalna głębokość lokalnych wklęśnięć na powierzchni skarp nie może przekraczać 10cm przy 
pomiarze łatą 3m. Z profilowanej powierzchni skarp należy usunąć kamienie większe niż 80mm. 
 
Tabela 2. Dokładność wykonania budowli ziemnych: 
 
 
Lp. 

 
Część budowli 
 

 
Jednostka 

 
Dokładność 

1  
Podłoże nawierzchni: 

- nierówności powierzchni*)  
- pochylenie poprzeczne powierzchni 
- niweleta powierzchni 

 
 
cm 
% 
cm 

 
 
± 3 
± 0,5 
+0, - 2 

2  
Korpus ziemny (jeżeli będzie na nim warstwa ulepszonego podłoża): 

- oś korpusu drogowego 
- szerokość górnej powierzchni 
- nierówności powierzchni*) 
- pochylenie poprzeczne górnej powierzchni 
- niweleta górnej powierzchni 
- pochylenie warstw gruntów mało przepuszczalnych 

 
 
cm 
cm 
cm 
% 
cm 
% 

 
 
± 5 
+ 10 
± 4 
± 1 
+ 2, - 3 
± 1 

3    
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Skarpy: 
• pochylenia 1:m 
• nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej 
• nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*) 

 
% pochylenia 
cm 
cm 

 
± 10 
± 10 
± 5 
 

4  
Rowy: 

- szerokość 
- rzędne profilu dna 
 

 
 
cm 
cm 

 
 
+ 5 
+ 1, - 3 

          
*)  Nierówności mierzone łatą 3 m 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową Robót związanych z robotami ziemnymi jest 1m3 (metr sześcienny) wykopu. 
Obliczenia oparte na przekrojach poprzecznych terenu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinien 
przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. Ponadto Wykonawca powinien 
przygotować i przedstawić tabelarycznie zestawienie wartości wskaźnika zagęszczenia lub pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia dla całego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty badań i 
miejsca pobrania próbek. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostki obmiarowej wykopu obejmuje: 
• prace pomiarowe, 
• transport gruntu na poszerzenia do miejsca wbudowania na odległość 3km, 
• profilowanie dna wykopu, rowów, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
• zagęszczenie powierzchni wykopu, 
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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10.2. Inne dokumenty 
 
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 
wykonaniem nasypów w ramach projektu budowlanego pn. „Budowa części nieutwardzonej ulicy Kosińskiego 
wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i przebudową obiektów infrastruktury technicznej kolidującej z 
inwestycją”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
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 SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nasypów w 
ramach realizowanego zadania. 
Zakres robót obejmuje wykonanie: 
- wykonanie podsypki pod przykanalikami     – 1,8 m3 
- wykonanie zasypki przykanalików     – 3,6 m3 
- zasypanie wykopów liniowych kanalizacji deszczowej   – 16,2 m3 
- zasypanie rowów nad kanalizacją techniczną i osłonięciem istniejących kabli – 214,8 m3 
        Razem – 236,4 m3 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych. spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus ziemny - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.3. Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1m. 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3m. 
1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

IS
d

ds

=
ρ
ρ

 

gdzie: pd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego określona w normalnej próbie 

Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, (Mg/m3). 

 
1.4.9. Wskaźnik ró żnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

U
d

d
= 60

10

 

gdzie: d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu, (mm). 

 
1.4.10. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru:  

1

2
0 E

E
I =  

gdzie: E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205, 
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 E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów  powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Akceptacja następuje na bieżąco w czasie trwania robót 
ziemnych na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych. Jeżeli 
Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń dotyczących 
materiałów o ograniczonej przydatności, to wszelkie takie części nasypów zostaną przez Wykonawcę na jego 
koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3 
Wykonawca jest zobowiązanych do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, 
transportu, wbudowania i zagęszczania. Do zagęszczania nasypów należy używać walce gładkie, walce 
wibracyjne lub ubijaki mechaniczne. Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości 
zagęszczanej warstwy. Używany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Transport gruntu powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.5. 
 
5.1. Dokop 
 
5.1.1. Miejsce dokopu 
Miejsce dokopu powinno być wskazane przez Wykonawcę oraz zaakceptowane przez Inżyniera. 
Miejsce 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. 
 
5.1.2. Zasady prowadzenia robót w dokopie 
Pozyskiwanie gruntu z 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. 
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Dno dokopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. Dno i skarpy 
dokopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym 
terenem.  
 
5.2. Wykonanie nasypów 
 
5.2.1. Zasady ogólne 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych zalegających w górnej 
strefie podłoża nasypu do głębokości 0,5m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest 
mniejsza niż 0,97 lub E2 ≤ 60MPa Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie 
zostało spełnione. Nasypy winny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłużnego, które zostały określone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagań dotyczących 
dokładności określonych w niniejszej ST. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać zasad: 
• grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 
• jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy dla 

zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie w spadku górnej powierzchni 
4% ±1% i szerokości 1,0m; 

• nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 
powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości, 

• grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i 
sprzętu używanego do zagęszczenia. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić 
dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej, 

• grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach o jednakowej grubości na 
całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudować w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy 
nasypu, 

• 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. 

• jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda 
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu 
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

• górne warstwy nasypów o grubości co najmniej 0,50m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 5,18 m/dobę i wskaźniku różnoziarnistości U 
≥ 5; 

• styk dwóch przyległych części nasypu, zbudowany z różnorodnych gruntów (styk nasypu starego z 
nowym) wykonywać ze stopniami o wysokości od 0,5 do 1,0m i szerokości do 1,0m ze spadkiem górnej 
powierzchni około 4% ±1%  w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy, 

• skarpy wysokich nasypów wykonać schodkowo tj. co 6m wykonać taras szerokości 1,0m o spadku 4%. 
 
5.2.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu 
przekracza wartość dopuszczalną, tzn. w > wopt. Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek 
nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej 
warstwy gruntu. W okresie deszczowym nie wolno zostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego.  
 
5.2.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w 
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie wolno wbudowywać gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 
wznowieniem robót należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa 
niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać lub układać 
na niej następnych warstw. 
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5.3. Zagęszczenie i nośność gruntu 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy 
zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Grubość warstwy zagęszczonej powinna być ustalona z 
uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu 
wymaganego zagęszczenia. Wykonawca powinien przeprowadzić próbne zagęszczenie gruntów w celu 
określenia grubości warstw i liczby przejść sprzętu zagęszczającego. Właściwe roboty mogą być prowadzone 
dopiero po zatwierdzeniu wyników badań przez Inżyniera. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie 
warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do 
wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca usunie warstwę i wbuduje nowy materiał. 
 
5.3.1. Wilgotność zagęszczanego gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją ± 2% 
dla gruntów niespoistych, +0% i –2% dla gruntów mało i średnio spoistych. Jeżeli wilgotność naturalna 
gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż podano powyżej, to wilgotność gruntu należy 
zwiększyć przez dodanie wody. 
Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o więcej niż podano powyżej, to gruntu 
należy osuszyć. Metody osuszania gruntu Wykonawca uzgodni z Inżynierem. W przypadku użycia sprzętu 
wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku próbnym.  
 
5.4. Zasypki wykopów na instalacje 
Zasypki wykopów do wysokości 30cm powyżej wierzchu przewodu lub jego obudowy należy zasypywać 
gruntem piaszczystym lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20mm aby nie uszkodzić przewodu, 
uwzględniając szczegółowe wymagania projektu instalacji. Zasypki wąskoprzestrzennych wykopów 
poprzecznych przez jezdnię powinny uzyskać wskaźnik zagęszczenia do głębokości 1,2m co najmniej 1,00. 
Na większej głębokości dopuszcza się wskaźnik 0,97 pod warunkiem zastosowania środków łagodzących 
skutki osiadań (np. zastosowanie geotekstyliów).  
Należy uważać, aby nie spowodować przemieszczenia przewodu. Zasypkę do wysokości 1 m ponad obudową 
przewodu należy zagęszczać tylko lekkim sprzętem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.1. Założenia ogólne  
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać 
kopie ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą SST i 
PZJ. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
- protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych podano w SST D.02.01.01. 
 
6.2. Sprawdzenie wykonania nasypów 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu 
 
6.2.1. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
Powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w 
korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 3000m3 gruntu. W każdym 
badaniu należy określić: 
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• skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
• zawartość części organicznych, metodą chemiczną przez utlenianie za pomocą dwuchromianu potasu, 
• wilgotność naturalną, wg PN-B-04481, 
• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481, 
• granicę płynności, wg PN-B-04481, 
• kapilarność bierną, wg PN-B-04493, 
• wskaźnik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8, 
• wskaźnik filtracji wg BN-76/8950-03 
• wskaźnik różnoziarnistości. 
 
6.2.2. Badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 
Polegają na sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania należy prowadzić nie rzadziej niż 

raz na 500m2, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 
e) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
 
6.2.3. Badania zagęszczenia i nośności nasypu 
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów 
odkształcenia z wartościami określonymi w pkt 5.3. 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach na 1000m2 warstwy. 
Nośność należy badać na powierzchni robót ziemnych co najmniej raz na 2000m2 powierzchni i w miejscach 
wątpliwych. 
Wyniki kontroli należy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej 
warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w Dzienniku 
Budowy. 
 
6.2.4. Pomiary kształtu nasypu 
Obejmują kontrolę: 
• prawidłowości wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodności w wymaganiami dotyczącymi 

pochyleń i dokładności wykonania skarp, 
• szerokości korony korpusu poprzez porównanie szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej 

warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu określonych w 
Dokumentacji Projektowej. 

 
6.3. Dokładność wykonania robót 
Dokładność wykonania robót podano w SST D.02.01.01. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową wykonanych Robót jest 1m3 (metr sześcienny) nasypu.Objętość nasypów będzie mierzona 
w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z zatwierdzonych przez Inżyniera przekrojów poprzecznych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST jeżeli wszystkie badania i pomiary wg 
pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
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9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa 1m3 nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu obejmuje: 
- wykonanie stopni w skarpach 
- wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu, 
- zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST, 
- wyrównanie powierzchni nasypów z wyprofilowaniem skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, 
- wykonanie pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa 1m3 nasypu z gruntu dostarczonego z dokopu obejmuje: 
- wykonanie stopni w skarpach 
- zakup i dostarczenie gruntu z dokopu z odległości do 15km, 
- wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z dokopu, 
- zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST, 
- wyrównanie powierzchni nasypów z wyprofilowaniem skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, 
- wykonanie pomiarów i badań. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
 PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dla budowy odwodnienia i  kanalizacji deszczowej w ul. gen. A. Kosińskiego w Bydgoszczy, 
gmina Bydgoszcz. Budowa kanalizacji deszczowej związana jest z przebudową istniejącego układu 
drogowego (wg branży drogowej). 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych wyżej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów i wykonawstwem, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty obejmują budowę kanalizacji deszczowej dla ul. gen. A. Kosińskiego w Bydgoszczy. W zakres 
kanalizacji deszczowej wchodzą: 
− wpust uliczny typowy betonowy Ø500mm z osadnikiem 1m, płytą pokrywową, pierścieniem odciążającym 

i rusztem uchylnym 40x60cm D400) z zamknięciem zgodnie z zaleceniami inwestora – 7 szt., 
− rury PVCø200x5,9mm SN8 – układane w wykopach – 14,8 m, 
− studzienka rewizyjna z betonu DN1200 na istniejącym kanale deszczowym w ulicy Madalińskiego – 1 szt., 
− wykonanie przyłączy siodłowych z przegubem kulowym dla rur śr.300mm z odejściem na rurę PVC 
śr.200mm 

− włączenia w istniejący kolektor sanitarny w ulicy Kosińskiego za pomocą przyłączy siodłowych. 
 
1.4. Charakterystyka zadania 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej i obejmują wszystkie roboty związane z realizacją zadania: 
- wytyczenie geodezyjnie, 
- zabezpieczenie terenu budowy z czasową organizacją ruchu drogowego 
- wykonanie i umocnienie wykopów liniowych, 
- wykonanie wykopu obiektowego z umocnieniem przy studniach rewizyjnych, 
- odwodnienie na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych 
względnie opadowych, 
- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki, 
- ułożenie kanałów w wykopach, 
- próbę szczelności kanałów rurowych, 
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem, 
- wykonanie studzienek rewizyjnych z gotowych elementów betonowych i żelbetowych, 
-  wykonanie studzienek wpustów ulicznych z gotowych elementów betonowych i żelbetowych, 
- wykonanie dwuwarstwowej powłoki izolacyjnej powierzchni betonowych i żelbetowych, 
- wykonanie wprowadzenia rury do studni istniejących, od wpustów,  
- wykonanie włączeń rur kanalizacyjnych śr.200mm do istniejącej kanalizacji deszczowej śr.300mm, 
- regulacja wysokościowa istniejącej infrastruktury podziemnej (w przypadku gdy nie zostało to ujęte w 
branży drogowej) 
-  inwentaryzacja geodezyjna. 
 
1.5. Określenia podstawowe w SST 
Określenia podstawowe użyte w SST są zgodne z określeniami przyjętymi w zeszycie nr 9 „Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci kanalizacyjnych„ wydanych przez Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, z odpowiednimi normami. 
1.5.1. Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych. 
1.5.2. Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 
ciężkości 
1.5.3. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 
lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

Budowa części nieutwardzonej ulicy Kosińskiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej                            
i przebudową obiektów infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją 

49 

1.5.4. Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki a rzędną spocznika. 
1.5.5. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 
1.5.6. Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.5.7. Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
1.5.8. Spocznik – element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
1.5.9. Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z 
gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na 
materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta 
tych rur. 
1.5.10. Rura ochronna - rura (przewodowa) o średnicy większej od przewodu służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową (korpus 
drogowy) ewentualnych przecieków. Średnica rury ochronnej powinna być tak dopasowana do średnicy rury 
przewodowej aby możliwe było zastosowanie systemowych płóz i gumowych manszet kończących. 
1.5.11. Rura osłonowa – rura przeciskowa (osłonowa) o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodowej. 
1.5.12. Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
1.5.13. Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
1.5.14. Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 
przewód kanalizacyjny. 
1.5.15. Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
1.5.16. Zasypka zasadnicza - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 
1.5.17. Głębokość wykopu - odległość między terenem a poziomem koryta gruntowego w wykopie mierzona 
w kierunku pionowym. 
1.5.18. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją 
nawierzchni. 
1.5.19. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia ) nadmiaru objętości mas ziemnych nie 
wykorzystywanych do budowy nasypów. 
1.5.20. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona 
zgodnie z obowiązującymi normami. 

2. MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych, posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze, znak CE i B. Wykonawca powinien uzyskać przed 
zastosowaniem wyrobu – akceptację inspektora nadzoru. Wszystkie materiały zakupione muszą być u 
renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość. Materiały muszą być fabrycznie nowe lecz 
nie mogą być prototypami. Materiały muszą spełniać wymogi określone w Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane – tekst jednolity. 
 
2.1. Rury kanałowe 
Kanalizacja układana w wykopach otwartych 
Zaprojektowano rury i kształtki z PVC-U wykonanych z litego materiału sztywności obwodowej SN8.  
System rur i kształtek o średnicach i grubości ścianek: 200x5,9mm – rury bezkielichowe, łączone na złączki 
dwukielichowe produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. Sztywność rur i kształtek SN 8kN/m². 
Kształtki od średnicy 200 do 315 mm muszą być produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. Rury i 
kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury i kształtki muszą być ze sobą 
kompatybilne, a więc stanowić jeden system i  być produkowane przez jednego producenta (ze względu na 
różnice w tolerancji wykonania). Zaprojektowana technologia daje możliwość układania systemu rur i 
kształtek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza.  
Włączenia w istniejące kanały 
Włączenia części przykanalików zaprojektowano bezpośrednio, „na ostro”, do istniejących kanałów 
kanalizacji deszczowej. Włączenia wykonać za pomocą przyłącza siodłowego z przegubem kulowym na rury 
śr.300 z odejściami dla rur PVC-U śr.200mm. Otwory w kanale istniejącym wykonać za pomocą wiertnicy. 
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2.2. Studnie rewizyjne 
Projektowane studnie betonowe na istniejącym kanale deszczowym 
Studnię rewizyjną D1 zaprojektowano na istniejącym kanale kanalizacji deszczowej śr.300mm. Studnia 
średnicy DN1200 z betonu C35/45. Dla zaprojektowanej studni kanalizacji deszczowej dolną część studni 
należy wykonać bezpośrednio na placu budowy. Dno studni wykonać z cegły kanalizacyjnej pełnej lub 
betonu w klasie min. C20/25, a następnie obudowując istniejący kanał tworząc cześć denną studni z 
wyprofilowanym spadkiem w kierunku istniejącego kanału deszczowego. Górna część istniejącego kanału 
kanalizacji deszczowej zostaje wycięta, dolna zabudowana tworząc docelowo kinetę przepływową. Na 
wykonanej konstrukcji dennej posadowić prefabrykowane kręgi żelbetowe.  
Studnie betonowe wg PN-EN 1917:2004 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 
betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe” jako studnie z prefabrykowanych kręgów betonowych o 
następujących wymaganiach minimalnych C35/45, stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, nasiąkliwość nie 
większa niż 5%. Wszystkie studzienki betonowe wyposażone w pierścień odciążający żelbetowy (zbrojony) 
Do przykrycia zastosować włazy z żeliwa szarego typu ciężkiego klasy D400 zabezpieczone dwoma ryglami 
z logo „Kanalizacja deszczowa Bydgoszcz”. Poszczególne elementy studzienek łączyć należy na uszczelki 
gumowe i zaprawę elastyczną wodo i chemoodporną. Dolna część studni stanowi gotowy element 
prefabrykowany monolityczny. Studnie powinny posiadać stopnie złazowe, żeliwne montowane fabrycznie, 
co 30 cm mijankowo w dwóch rzędach. Stopnie złazowe montować u producenta w trakcie wykonania kręgu. 
Studzienki wykonać w sposób gwarantujący szczelność konstrukcji na infiltrację oraz ewentualną eksfiltrację 
na ciśnienie 50kPa (5m słupa wody). Przejścia rur przez ściany studni wykonać stosując przejścia szczelne 
systemowe dla rur PVC. Studnie betonowe posadowić na płycie betonowej grubości 20cm. 
 
2.3. Wpusty kanalizacyjne 
2.3.1. Wpusty kanalizacji deszczowej i włączenia. 
Wpusty deszczowe projektuje się jako uliczne typowe betonowe Ø500mm z osadnikiem, płytą pokrywową, 
pierścieniem odciążającym i rusztem żeliwnym 60x40 cm (D 400) na zawiasach wg PN-EN 124. Wpust 
żeliwny z żeliwa szarego z kołnierzem typu ¾ (stosować wkładki tłumiące na ruszt). Wpusty prefabrykowane 
z dnem monolitycznym. 
Rozmieszczenie wpustów wg części graficznej opracowania. Połączenia wpustów kanalizacji deszczowej 
należy wykonać z rur PVC Ø200mm SN8 łączonych kielichowo na uszczelkę gumową wg instrukcji 
producenta rur. W kręgu wykonać do przykanalika otwór z przejściem szczelnym DN200. Zewnętrzne 
powierzchnie betonowe studni należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo masą bitumiczną.  
2.3.1.1. Beton hydrauliczny 
Beton do robót powinien być wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodność ze stosownymi 
normami krajowymi. Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca 
powinien uzyskać aprobatę Inżyniera tego źródła i powinien zapewnić Inżyniera, że zakład dostarczający ma 
aprobatę niezależnej instytucji wystawiającej certyfikat i może spełniać wymogi Kontraktu. Elementy 
studzienek i komór wykonywane metodą wylewania na mokro w warunkach budowy winny odpowiadać 
klasie betonu nie gorszej od C35/45 stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, nasiąkliwość nie większa niż 5%.  
2.3.1.2. Materiały izolacyjne 
Przewody z tworzyw sztucznych wymagających stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych winny posiadać 
powłoki fabryczne. 
Zewnętrznych izolacja elementów betonowych i żelbetowych – w gruncie 2x lepik asfaltowy wg PN-B-
24000. 
Użyte materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 
Dostarczone materiały muszą być zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności (atest) 
potwierdzające cechy materiałów. 
Podstawowe cechy powłoki izolacyjnej z lepiku asfaltowego: 
- dobre własności izolacyjne; 
- bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych; 
- łatwość użycia; 
- nietoksyczność i nieszkodliwość dla środowiska naturalnego. 
Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić Inżynierowi numer partii towaru oraz 
aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta materiału. 
2.3.1.3. Materiał na posdypkę, obsypkę i zasypkę 
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Jako materiał należy stosować grunty sypkie niewysadzinowe tj.  piasek drobno i średnioziarnisty wg PN-
86/B-02480 „Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów”. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Rury PVC 
Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, 
temperatura nie wyższa niż 40ºC i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie powinno odbywać się w 
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając 
przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest 
to możliwe, rury o grubszej ściance powinny znajdować się na spodzie. Rury należy składować w położeniu 
poziomym na płaskim i równym podłożu, należy składować je na podkładach drewnianych, wysokość stosu 
nie powinna przekraczać 1,5m.  
2.4.2. Piasek i kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka rurociągu. Podłoże 
składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo 
przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
2.4.2. Kręgi betonowe, żelbetowe i włazy 
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym, pod warunkiem, że nacisk na grunt nie 
przekracza 0,5MPa. Przy składowaniu wyrobów (drobno wymiarowych) w pozycji wbudowania wysokość 
składowania nie powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwi ć dostęp do poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. Składowanie włazów może odbywać się na odkrytych 
składowiskach z dala od substancji działających korodująco. Studzienki z tworzyw sztucznych należy 
składować w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie były narażone na 
uszkodzenia. Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze poniżej 40°C. Studzienki 
należy chronić przed kontaktem z olejami i smarami. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie 
prefabrykatów należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych oraz odpowiednimi przepisami bhp. 
2.4.3. Cegła kanalizacyjna 
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 
odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu składowania 
powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być 
ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą być 
ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy 
składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, maszyn, urządzeń itp. 
3.1. Do robót ziemnych można stosować następujący sprzęt: 
- sprzęt do zagęszczenia gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne), 
- samochody samowyładowcze do 5t, 
- pompę wysokociśnieniową elektryczną 250 atm 
- przyczepa dłużycowa 10t 
- samochód dostawczy 
- samochód WUKO-SW do 5t 
- spycharka gąsienicowa 55kW 
- spycharka gąsienicowa 74kW 
- pompa do betonu z rurociągiem 7,5t 
- betoniarka przeciwbieżna 250dm3 
- betoniarka wolnospadowa 150dm3 
- koparka jedno-naczyniowa na podłożu gąsienicowym 0,25m3 
- walec wibracyjny samojezdny 7,5t 
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h 
- żuraw samochodowy 
3.2. Do robót przygotowawczych można stosować następujący sprzęt: 
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- taśma miernicza, 
- komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania 
- podbijaki drewniane do rur, 
- wciągarkę ręczną ,wciągarkę mechaniczną, 
- zamknięcia mechaniczne – korki lub zamknięcia pneumatyczne – worki gumowe, dla poszczególnych 
średnic kanałów, służące do zamykania kanałów podczas napraw, badań odbiorczych na szczelność i 
płukania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur i kształtek 
Przewóz rur może odbywać się wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości. Przewóz rur 
i prace przeładunkowe powinny odbywać się przy temperaturze powietrza w przedziale od -5oC do +30oC. 
Podczas prac przeładunkowych nie należy rur rzucać. Rury nie pakietowane, w czasie transportu, powinny 
być układane na równym podłożu na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10cm i grubości co 
najmniej 2,5cm – ułożonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie 
tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodowych. Zabezpieczenie przed 
przesuwaniem się dolnej 
warstwy rur można dokonać za pomocą klinów i kołków drewnianych. Na rurach nie wolno przewozić 
innych materiałów. Rury polipropylenowe zarówno w odcinkach prostych jak i zwojach nie mogą być 
rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. Bezpieczny i prawidłowy transport rur to 
przede wszystkim podparcie ładunku na całej długości, odpowiednie jego zabezpieczenie przed 
przemieszczaniem się. W trakcie za i rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny miękkie np. 
nylonowe, bawełniano-konopne czy z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosować metalowych lin lub 
łańcuchów. Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach w sposób 
uniemożliwiający ich niekontrolowane przemieszczanie się i uszkodzenie. 
 
4.2. Transport kręgów i włazów 
Elementy wpustów powinny być przewożone środkami transportu, które gwarantują odpowiednie 
zabezpieczenie. Załadunek, transport, rozładunek, powinny odbywać się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP. 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami, w pozycji wbudowania, układanych na elastycznych 
przekładkach ułożonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w 
czasie transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych 
powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed 
uszkodzeniami. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia, 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Włazy mogą być transportowane dowolnymi 
środkami transportu. Należy zabezpieczyć je 
podczas transportu przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone 
luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 
 
4.3. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe ,które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granice określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.4. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
 
4.5. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z normą BN-8/6731-08. 
 
4.6. Transport cegły kanalizacyjnej 
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub 
luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w 
jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać 
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wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem 
stosowania opinek. Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu 
przyrządów pomocniczych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty należy prowadzić zgodnie z umową, dokumentacją projektową, projektem organizacji robót i 
poleceniami Inspektora Nadzoru, przy zastosowaniu materiałów o wymaganej jakości. Ogólne wymagania 
dotyczące zasad prowadzenia robót podano w specyfikacji ogólnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową i projektem wykonawczym, postanowieniami zawartymi 
w zeszycie nr 9 WTWiO dla  kanalizacji deszczowej, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.1.Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnych należy: 
- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
- obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia 
wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
- przygotować podłoże zgodnie z dokumentacją. 
 
5.1.1. Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś kanału i studni powinny być oznaczone w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 
5.1.2. Roboty ziemne 
Do robót ziemnych można przystąpić po uzyskaniu zgody właściciela drogi oraz po geodezyjnym wytyczeniu 
tras i lokalizacji obiektów. Z tyczenia geodezyjnego należy wykonać szkic tyczenia.  
W związku z występowaniem gruntów nie nadających się na zasypki kanałów deszczowych, zakłada się 
pełną wymianę gruntów pod zasypki, obsypki projektowanych kanałów deszczowych. 
Wykopy pod przewody wykonywać mechanicznie. W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia roboty 
ziemne wykonywać ręcznie (wykonać ręczne przekopy kontrolne). Pogłębianie wykopu do rzędnej 
projektowanej na wys. 10-20 cm wykonywać ręcznie. Pod kanały deszczowe wykonać 15 cm podsypkę z 
piasku drobno lub średnioziarnistego wg PN-86/B-02480 „Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział 
i opis gruntów”. Warstwa podsypki powinna zostać wyprofilowana zgodnie ze spadkiem projektowanym z 
zagłębieniem na połączenia kielichowe. Po ułożeniu i montażu rury obsypkę należy układać równomiernie z 
obu stron przewodu i zagęścić niezwłocznie po wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodować 
odkształcenia rur zarówno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Obsypkę wykonać z piasku drobno 
lub średnioziarnistego wg PN-86/B-02480. Zagęszczenie tych warstw oraz zasypki wstępnej do wysokości 30 
cm ponad wierzch przewodu powinno przebiegać ręcznie (warstwami nie grubszymi niż 15cm) lub lekkim 
sprzętem (warstwami do 30cm grubości) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego. Normalnych 
ciężkich narzędzi zagęszczających można używać na wysokości powyżej 1m od krawędzi rury. Połączenia 
rur pozostawić odkryte do wykonania pozytywnej próby szczelności. 
Na zasypkę główną wykopu w strefie drogowej należy użyć grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak 
stosowane do wykonania podsypki. Zaprojektowano całkowitą wymianę gruntu w wykopie na piasek drobno 
lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 „Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów” 
na całej głębokości wykopu.  
Zasypkę należy wznosić równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, 
o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach ±2%. 
Grubość warstw nie powinna przekraczać 15cm przy zagęszczaniu ręcznym lub 20-30cm przy 
mechanicznym. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do zagęszczania warstw 
leżących do 1.0m powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować 
niezamierzonego odkształcenia przewodu.  
Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania kolejnej war-
stwy. Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is wg PN-S-02205 „Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” którego wartość minimalna wynosi dla warstw do 
głębokości 0,6 m p.p.t Is=1,00, dla warstw poniżej 0,6m poziomu terenu Is=0,98 (ostateczną wartość ustalić z 
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właścicielem i zarządcą drogi na etapie wykonawstwa). Za poziom terenu uważa się górną powierzchnię 
robót ziemnych na którą układane zostają warstwy konstrukcyjne drogi. 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać pomiary rzędnych istniejących studni do których zaprojektowano 
włączenie. Kanały układać od najniższego punktu w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcją i 
wytycznymi producenta rur. W przypadku występowania wód gruntowych należy wykonać tymczasowe 
odwodnienie wykopów. 
Zabezpieczenie wykopów wykonać w szalunkach systemowych typu Krings Verbau. Szalunki powinny 
obejmować całą wysokość wykopu od dna do 20-30 cm powyżej poziomu wykopu. Minimalna szerokość 
strefy roboczej wewnątrz szalunków dla przewodów o średnicy do DN300 to 0,9 m. Dla przewodów o 
średnicy od DN400 do DN700 minimalna szerokość wykopu to 0,7m+DN. Zabezpieczenie wykopów i roboty 
ziemne wykonywać zgodnie z normą: 
- PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych –
 Warunki techniczne wykonania”,  
- PN-B-06050:1999 „Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne”,  
- PN-81/B-03020 „Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne i 
projektowanie”  
W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zwracać szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie 
podziemne. Istniejące uzbrojenie krzyżujące się z trasą wykopów należy zabezpieczyć poprzez obudowania i 
podwieszenia. Wszystkie odkryte kable elektryczne zabezpieczyć osłonami typu AROT. W przypadku 
natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie należy wstrzymać roboty i zawiadomić użytkownika 
uzbrojenia i ustalić z nim dalszy tryb postępowania. 
W przypadku niewykorzystania ziemi do zasypki wykopów należy pozostałość traktować jako odpad i 
zagospodarować go zgodnie z ustawą o odpadach. 
5.1.3. Odspajanie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskarów lub w niektórych miejscach mechanicznie 
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucenie nad krawędzią 
wykopu. Transport nadmiaru urobku należy w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
5.1.4. Szalunki 
Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na 
czas budowy, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
5.1.5. Odwodnienie wykopów 
Przy budowie kanalizacji deszczowej w zależności od intensywności opadów atmosferycznych, może zajść 
konieczność odwodnienia wykopu. Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych 
warunków gruntowo- wodnych w trakcie wykonywania robót. Rozliczenie z pompowanej wody prowadzić w 
dzienniku budowy. Odwodnienie można wykonać dwoma metodami : 
a) wykonać drenaż w obsypce z pospółki na długości wykopu a wody wypompować pompa spalinową 
szlamową do istniejącej kanalizacji deszczowej 
b) wykonać w dnie wykopu studzienki odwadniające w odległości 75m pomiędzy nimi z wypomp. wody jw. 
5.1.6. Podsypka 
Jako materiał należy stosować grunty sypkie niewysadzinowe tj.  piasek drobno i średnioziarnisty wg PN-
86/B-02480 „Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów”. 
Jeżeli grunt lokalny spełnia powyższe wymagania nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. 
Wysokość podsypki powinna wynosić 15cm. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 
60mm lub podłoże jest skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5cm. Podłoże powinno być tak 
wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenie 
grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +-1cm. 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10735. 
5.1.7. Podłoże naturalne 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych ( naturalnej wilgotności ) z zastrzeżeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwi ć 
wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,0 – 0,3 m i 
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z 
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powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody, dostępem i działaniem korozyjnym 
wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0,50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
5.1.8. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono j.w. należy wykonać podłoże 
wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
podłoże piaskowe przy naruszaniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy 
nienawodnionych skałach, gruntach spoistych ( gliny, iły), makroporowatych i kamienistych, 
podłoże żwirowo – piaskowe lub tłuczniowo – piaskowe: 
- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych ( muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich 
usunięciu, 
- przy gruntach wodonośnych ( nawodnionych w trakcie robót odwadniających ), 
- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów, 
- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych, 
- w razie konieczności obetonowania rur lub wzmocnienia podłoża geowłókniną. 
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15 m. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą 
swojej 
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5cm. Dopuszczalne 
zmniejszenie grubości podłoża do przewidywanej w Dokumentacji projektowej nie powinno być większe niż 
10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej 
nie powinno przekraczać w żadnym punkcie 1 cm. Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z 
wymaganiami normy PN-81/B-10735. 
5.1.9. Obsypka z nadsypką ruroci ągów 
Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia posadowienia. 
Obsypka przewodu musi być prowadzona do wysokości przewodu z nadsypka aż do uzyskania grubości 
warstwy przynajmniej 0,3m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Obsypka z nadsypką dla rurociągu 
musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zagęszczenie 
może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej. Wskazany jest 
sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Materiał służący 
do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał na podsypkę. 
Materiał: 
Obsypkę wokół rur należy wykonać z gruntu sypkiego niewysadzinowego na szerokość całego wykopu i na 
wysokość ułożonego przewodu. Dopuszczalne jest wbudowanie w tej strefie kamieni o wielkości do 10% 
średnicy rury ale nie większych niż 60 mm pod warunkiem, że nie dojdzie do bezpośredniego kontaktu 
kamieni z przewodem. Zasypkę do wysokości 50 cm ponad wierzch rury należy wykonać gruntem 
piaszczystym drobno lub średnioziarnistym. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym  
tj.  piasek drobno i średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 „Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i 
opis gruntów” 
Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is wg PN-S-02205 „Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” którego wartość minimalna wynosi dla warstw do 
głębokości 0,2 m p.p.t Is=1,00, dla warstw poniżej 0,2m poziomu terenu Is=0,98 (ostateczną wartość ustalić z 
właścicielem i zarządcą drogi na etapie wykonawstwa). Za poziom terenu uważa się górną powierzchnię 
robót ziemnych na którą układane zostają warstwy konstrukcyjne drogi. Konieczna jest stała kontrola 
wskaźnika zagęszczenia Is podczas zasypywania rurociągu, przeprowadzona przez uprawnioną jednostkę 
geotechniczną. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli 
spełnia powyższe wymagania warstwami 0,1 – 0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań i 
rozpór ścian wykopu. W przypadku wymiany gruntu zasypanie nastąpi warstwami – piaskiem lub pospółką – 
dotyczy przejścia w nawierzchni drogi wewnętrznej. Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o 
grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących 
zagęszczenia gruntów zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo 
ciężkim. 
5.1.10. Zasypanie wykopu liniowego  
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała, wymagania struktury nad 
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodników czy terenów zielonych). Pozostała część wypełnienia może 
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być wykonana za pomocą gruntu rodzimego, jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 30 mm. Nie 
można używać dużych kamieni i głazów narzutowych. Dla wykopów pod drogą w grunt wymienić i zasypać 
piaskiem lub pospółką z zagęszczeniem. Zasyp wykopu z rur  PVC przeprowadzić należy zgodnie z PN-B-
10736:1999 [9] w trzech 
etapach: 
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wyłączeniem odcinków na złączach. Grubość 
warstwy ochronnej wynosi 30-50 cm ponad wierzch rury. Warstwę ochronną rury kanałowej należy wykonać 
z piasku sypkiego drobno lub średnioziarnistego. 
- etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, należy wykonać warstwę ochronną w miejscach 
połączeń. 
- etap III – zasyp wykopu powyżej warstwy ochronnej warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 
odeskowania i rozpór ścian wykopu. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu, a w tym podbicie gruntu w pachach przewodu. Podbijanie należy 
wykonać podbijakami z drewna twardego. Stosowanie ubijaków metalowych jak i mechanicznych 
dopuszczalne jest w odległości poziomej ca 10 cm od rury. 
Ubijanie mechaniczne na całej szerokości strefy kanałowej może być przeprowadzone sprzętem lekkim przy 
30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. 
 
5.2. Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonywania robót montażowych. W celu 
zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od 
najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia powinny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową. 
5.2.1. Ogólne warunki układania kanałów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów 
w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku. 
Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/8-10735. Materiały użyte do 
budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. Rury do budowy przewodów 
przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie 
uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej 
lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w 
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku długości 
rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław 
celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać + -20mm dla rur PVC. Spadek 
dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać + -1cm. Po zakończeniu prac 
montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym 
zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po 
sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
5.2.2. Kanały z rur PVC 
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu 
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad 
wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na 
jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC 
należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym 
pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, 
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 
- przycinanie rur, 
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- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15°. 
Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal 
prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć 
głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielich rury 
specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy z ukosowany koniec rury do 
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silnikowym. Do wciskania bosego końca rury przy 
średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia 
powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowości łączonych elementów. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia 
przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
5.2.3. Studnie z tworzywa sztucznego 
Studzienki z tworzyw sztucznych powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów. Dno 
wykopu należy wyrównać, usuwając duże i ostre kamienie oraz przygotować warstwę podsypki ok 10-15 cm. 
Kinetę należy ułożyć na przygotowanej podsypce piaskowej. Podłączyć rury kanalizacyjne. Górę kinety 
wypoziomować. Kinetę obsypać i zabezpieczyć przed przemieszczaniem. Karbowaną rurę trzonową dociąć 
do wymaganej wysokości studzienki. Umieścić rurę karbowaną w kinecie wraz z uszczelką oraz 
wypoziomować. 
5.3. Próba szczelności 
Próbę szczelności kanalizacji deszczowej wykonać na odkrytych połączeniach wg PN-EN 1610 „Budowa i 
badania przewodów kanalizacyjnych”. Po napełnieniu kanału wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego może 
być konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1h). Po czasie stabilizacji 
wodę uzupełnić do ciśnienia próbnego. Ciśnienie próbne min. 1m sł. wody, max. 5 m sł. Wody. Ciśnienie 
wody ustawić z dokładnością do 1 kPa (0,1 m sł. wody). W wyznaczonej studzience należy obserwować 
ubytek wody przez okres 30 min. Próbę ciśnienia uznaje się za wykonaną z wynikiem pozytywnym jeżeli 
całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania nie przekracza: 

- 0,15 l/m2 dla przewodów, 

- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych, 

- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi. 

Podana powierzchnia w m2 odnosi się do powierzchni zwilżonej. 
Wymagana jest tylko 1 próba szczelności do wyboru przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru: na eksfiltrację 
ścieków do gruntu lub infiltrację wód gruntowych do kanału. W przypadku wykonania próby na eksfiltrację 
ścieków do gruntu należy obniżyć ewentualny poziom wód gruntowych o 0,5m poniżej dna najgłębiej 
posadowionego kanału. W przypadku wyboru próby na infiltrację wód gruntowych do kanału badany odcinek 
musi być zlokalizowany min. 1 m pod wodą (minimalne ciśnienie 1m sł. wody). 
Dopuszcza się wykonanie próby szczelności metodą L (z użyciem powietrza) zgodnie z w/w normą. Metodę 
badań i sposób jej wykonywania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem 
Przy odbiorze końcowym inwestycji należy przedłożyć protokoły częściowe, sprawdzić zgodność stanu 
istniejącego z dokumentacją projektową. Skontrolować należy w szczególności: 
- użycie właściwych materiałów i elementów, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- wielkość spadków przewodów, 
- odległość przewodów od innych przewodów. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW 

Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem, powinna być wykonana 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (WTWiOSK) wydanie 
08.2003 r. 
Należy sprawdzić: 
- wytyczenie osi przewodu i osi studni należących do przepompowni, 
- szerokość wykopu, 
- głębokość wykopu, 
- odwodnienie wykopu, 
- szalowanie wykopu, 
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
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- odległość od budowli sąsiadujących, 
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
- rodzaj podłoża, 
- rodzaj rur, kształtek, 
- składowanie rur, kształtek, studni, 
- ułożenie kanału, posadowienie studni, 
- zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej, 
- dokumentów budowy, jak: dziennik budowy, rejestr obmiarów, pozostałe dokumenty budowy i zasady 
przechowywania dokumentów budowy. 
− Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 

wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów. 

− Badanie wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, 
a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

− Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny 
rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480. 

− Badanie zasypu kanału sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. 

− Badanie warstwy ochronnej zasypu - obsypki należy wykonać poprzez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu. Pomiar należy wykonać w 
miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m. 

− Badanie materiałów użytych do realizacji zadania; porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej (normy, atesty) 

− Badanie szczelności poszczególnych elementów zadania. 
− Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 

długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością 1cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu 
w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i 
wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur, na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania 
połączeń rur i prefabrykatów 

− przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
− Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 

studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 
prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i 
przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

− Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka, kanałów wraz ze 
studzienkami pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy 
prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. Położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w 
kinecie poszczególnych studzienek. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót prowadzić zgodnie z jednostkami w przedmiarze i kosztorysie. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- dla wykonania, zasypania i zagęszczenia wykopów - [m3] (metr sześcienny) 
- dla umocnienia ścian wykopów (wraz z rozbiórką umocnienia) - [m2] (metr kwadratowy) 
- dla wykonania podsypki - [m3] (metr sześcienny) 
- dla ułożenia kanałów - [m] (metr bieżący) 
- dla budowy studzienek ściekowych, studni rewizyjnej - [kpl.] (komplet) 
- dla montażu kształtek - [szt.] (sztuka) 
- dla wykonania powłok izolacyjnych - [m2] (metr kwadratowy) 
- dla montażu włazów żeliwnych - [szt.] (sztuka) 
- dla oczyszczenia kanału deszczowego - m (metr bieżący) 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-92B-10735 oraz PN-EN 1610 „Budowa i 
badania przewodów kanalizacyjnych”. 
8.1. Odbiór techniczny częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania robót, 
− dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
8.1.1. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
− sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą 

gruntową i z opadów atmosferycznych, 
− przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień agresywności, 

wilgotności), 
− warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
− zagęszczanie gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
− podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 
− jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST oraz 

atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
− ułożenia przewodu na podłożu, 
− długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów - szczelności 

przewodów i studzienek, 
− materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia - izolacji studzienek. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w 
punkcie VI. Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość 
między studniami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. Wyniki badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy, który z protokółem próby 
szczelności, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 
deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur, jest przedłożony 
podczas spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o 
możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu. Wymagane jest także dokonanie wpisu do 
Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, 
zgodnie z art.22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym, 
zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby szczelności, zapewnić 
geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
8.2.Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
− protokół przeprowadzonego badania szczelności całej kanalizacji, 
− świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
− inwentaryzacja geodezyjna kanałów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
− aktualność dokumentacji projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
− protokoły badań szczelności. 
Wyniki badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy, który z protokołami odbiorów technicznych - 
częściowych (załącznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań 
stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas 
spisywania protokółu odbioru technicznego końcowego (załącznik 2), na podstawie którego przekazuje się 
inwestorowi wykonane zadanie. Konieczne jest także dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu 
odbioru technicznego końcowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.57 ust. 1 p. 2 ustawy 
[1], przy odbiorzekońcowym złożyć oświadczenia: 
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− wykonaniu całego zadania, zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi 
normami) 

− doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy i 
sąsiadujących nieruchomości. 

9. WARUNKI PŁATNO ŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje; 
− wytyczenie geodezyjne 
− zabezpieczenie terenu budowy, oznakowanie robót, czasowa organizacja ruchu, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
− wykonanie podsypki, obsypki i zasypki, 
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików i studni, 
− wykonanie izolacji rur i studzienek, 
− próbę szczelności kanałów rurowych, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− regulacja wysokościowa istniejącej infrastruktury podziemnej (w przypadku gdy nie zostało to ujęte w    

branży drogowej) 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
− inwentaryzację geodezyjną 
− odtworzenie znaków geodezyjnych, 
− oznaczenie tabliczkami lokalizacji armatury gazowej i wodociągowej, 
− dokumentacja powykonawcza wg zaleceń Inwestora. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez Polską Korporację 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1996r. 
Kanalizacja zewnętrzna – Informacja techniczna wydana przez Wavin Metalplast Buk. 
Instrukcja projektowania, montaży i układania rur PVC .  
PN-B-10736 Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki 
techniczne wykonania. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze Poprawki; 1, BI 
nr 6/93, poz. 43 
PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
DIN4034 cz. 1i2 Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek 
kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 
PN-EN 124 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
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PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacja. 
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego). 
PN-EN 1917 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego , z betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe. 
10.1. Inne dokumenty 
- Wymagania Techniczne COBRI INSTAL zeszyt 9. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci 
wodociągowych – 2003 rok. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdział IV. Arkady 
1989r. – Roboty ziemne 
- Zapewnić bezpieczeństwo pracy w głębokich wykopach oraz przy stosowaniu sprzętu mechanicznego i 
przestrzegania przepisów BHP w oparciu o Dz.U. Nr 10 z dnia 08-02-1995r. 
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopad 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), 
Roboty ziemne i montażowe wykonywać zgodnie z: 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( teks jednolity Dz. U. nr 169 z 2003 r.  poz. 1649 i 1650), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

Budowa części nieutwardzonej ulicy Kosińskiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej                            
i przebudową obiektów infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją 

62 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.03.02.01a 
 

REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZ ĄDZEŃ 
PODZIEMNYCH 

 
Kod CPV 45100000-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.09.2016r. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

Budowa części nieutwardzonej ulicy Kosińskiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej                            
i przebudową obiektów infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją 

63 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych, zaworów oraz 
studzienek teletechnicznych w ramach projektu budowlanego pn. „Budowa części nieutwardzonej ulicy 
Kosińskiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i przebudową obiektów infrastruktury technicznej 
kolidującej z inwestycją”. 
  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółową specyfikację techniczną (SST) należy stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej: 
- regulacja pionowa zaworów wodnych i gazowych wraz z wymianą na skrzynki klasy D400  – 28 szt. 
- regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą włazów kanałowych na zgodne z normą 
PN-EN 124 i standardami MWiK       – 11 szt. 
- regulacja pionowa studzienek teletechnicznych       – 1 szt. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub 
prawidłowej eksploatacji kanału. 
1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konserwacji 
i przewietrzania. 
1.4.3. Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z 
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 
1.4.4. Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.5. Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu 
ulicznego. 
1.4.6. Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody opadowe 
przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
 
2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej 
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki należy użyć: 
a) materiały otrzymane z rozbiórki studzienki oraz z rozbiórki otaczającej nawierzchni, nadające się do 

ponownego wbudowania, 
b) materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, jak materiał 

rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom: 
− SST D-03.02.01 [2] w przypadku  materiałów do naprawy studzienki, 
− SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów potrzebnych do 

ułożenia nowej nawierzchni. 
c) skrzynki zaworów wodnych i gazowych i na skrzynki klasy D400 
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d) włazy kanałowe należy wymienić na zgodne z warunkami wydanymi przez MWiK Bydgoszcz tj. zgodne 
z normą PN-EN 124 i standardami MWiK. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki  
Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− piły tarczowej, 
− młota pneumatycznego, 
− sprężarki powietrza, 
− dźwigu samochodowego, 
− zagęszczarki wibracyjnej, 
− sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom określonym w: 
a) SST D-03.02.01 [2], w przypadku materiałów do naprawy studzienki, 
b) SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów wykorzystywanych do 

wykonania nowej nawierzchni. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
 
5.2. Uszkodzenia zapadniętych studzienek, podlegające naprawie 
Uszkodzenie studzienek urządzeń podziemnych występuje, gdy różnica poziomów pomiędzy: 
− kratką wpustu ulicznego a górną powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi powyżej 1,5cm, 
− włazem studzienki a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 1cm. 

 
5.3. Zasady wykonania naprawy 
Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje: 
1.  roboty przygotowawcze 

− rozpoznanie uszkodzenia, 
− wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie, 

2.  wykonanie naprawy 
− naprawę uszkodzonej studzienki, 
− ułożenie nowej nawierzchni. 

 
5.4. Roboty przygotowawcze 
Rozpoznanie uszkodzenia polega na: 
− ustaleniu sposobu deformacji studzienki, 
− określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki, 
− wstępnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia, 
− rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia. 
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Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar uszkodzonej 
nawierzchni wokół zapadniętej studzienki. Powierzchni tej należy nadać kształt prostokątnej figury 
geometrycznej. 
Powierzchnię przeznaczoną do wykonania naprawy akceptuje Inżynier. 
 
5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej 
naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera, obejmuje: 
1. zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia 

podziemnego, 
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki: 

− ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w przypadku 
nawierzchni typu kostkowego), 

− mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) 
- z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji jezdni przy 
pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp., 

3. rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod studzienką, 
kręgów podporowych  itp.), 

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce 
składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót, 

5. szczegółowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjęcie końcowej decyzji o sposobie naprawy i 
wykorzystaniu istniejących materiałów, 

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady wpustu, 
komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków, 

w przypadku niewielkiego zapadnięcia - poziomowanie górnej części komina włazowego, nasady wpustu itp. 
przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzeń większych – wykonanie 
7. deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, według wymiarów 

dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielącego itp.), a 
także rozebranie deskowania, 

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych 
materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową. 

W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) korpusu studzienki, 
kanałów, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób naprawy należy określić 
indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej specyfikacji technicznej. 
 
5.6. Ułożenie nowej nawierzchni 
Nową nawierzchnię, wokół naprawionej studzienki, należy wykonać w sposób identyczny ze stanem przed 
przebudową. 
Do nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, materiał otrzymany z rozbiórki, nadający się do 
ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał powinien być jak najbardziej zbliżony do materiału 
starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 
Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie wokół 
komina i kołnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części żeliwnych lub 
metalowych powinny być pokryte asfaltem. 
W zależności od rodzaju nawierzchni istniejącej, poszczególne wykonywane podbudowy i warstwy ścieralne 
mogą odpowiadać wymaganiom określonym w: 
a) SST D-04.01.01÷04.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudów, 
b) SST D-04.04.00÷04.04.03 [4], dla podbudów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 
c) SST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, 
d) SST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 
e) innych SST, przy stosowaniu innych rodzajów nawierzchni. 
W przypadku konieczności wymiany krawężnika, naprawiony krawężnik powinien odpowiadać wymaganiom 
SST D-08.01.01÷02 [13]. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, 
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− sprawdzić cechy zewnętrzne  gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość 
badań Wartości dopuszczalne 

1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej 
do wykonania naprawy 1 raz Niezbędna powierzchnia 

 
2 

 
Roboty rozbiórkowe 

 
1 raz 

Akceptacja 
nieuszkodzonych 
materiałów 

3 Szczegółowe rozpoznanie uszkodzenia i 
decyzja  
o sposobie naprawy 

1 raz Akceptacja Inżyniera 

4 Naprawa studzienki Ocena ciągła Wg pktu 5.5 
5 Ułożenie nawierzchni Ocena ciągła Wg pktu 5.6 

6 Położenie studzienki w stosunku do 
otaczającej nawierzchni 

 
1 raz 

Kratka ściekowa ok. 0,5cm 
poniżej, właz studzienki –  
w poziomie nawierzchni 

6.4. Badania wykonanych robót 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 
− wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia nawierzchni 

typu kostkowego, 
− poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i 

umożliwiającego spływ powierzchniowy wód. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  1 obiekt wykonanej regulowanej studzienki. 
Ilość jednostek obmiarowych zgodna z przedmiarem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
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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. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty rozbiórkowe, 
− regulacja studzienki. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
oraz niniejszej SST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  SST D-M-00.00.00 [1]  „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− roboty rozbiórkowe, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie regulacji studzienek i zaworów, 
− ułożenie nawierzchni, 
− odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 
D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 
D-04.01.01÷04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 
D-04.04.00÷04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
D-04.05.00÷04.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 
D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
D-05.03.01a Remont  cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 
D-05.03.02a Remont cząstkowy nawierzchni klinkierowej 
D-05.03.03a Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 
D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego 
D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 
D-05.03.23b Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej 
D-08.01.01÷02 Krawężniki 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem 
koryta wraz z profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża w ramach projektu budowlanego pn. „Budowa części 
nieutwardzonej ulicy Kosińskiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i przebudową obiektów 
infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją”. 
 
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 SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryt:  
– pieszo-jezdnia, opaska, chodnik – 1974,9 m2        

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 
1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
- nie występują 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
Do wykonywania robót należy stosować koparki, równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie 
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby również sprzęt do ręcznego prowadzenia robót.  
Do zagęszczania podłoża należy użyć walców oraz ewentualnie w miejscach trudno dostępnych innego 
sprzętu zagęszczającego (np. płyty wibracyjne), zapewniającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub 
projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 
- nie występuje 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do Robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta, profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przez rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
profilowania i zagęszczania podłoża i wykonania tych Robót z wyprzedzeniem możliwe jest wyłącznie za zgodą 
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio 
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
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5.2. Wykonanie koryta 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia. Sposób wykonania robót musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Gdy szerokość koryta nie pozwala na zastosowanie maszyn (na przykład na końcówkach) roboty należy 
wykonywać ręcznie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być odwieziony na odkład. 
  
5.3. Profilowanie podłoża 
Przygotowane w ramach robót ziemnych podłoże powinno spełniać wymagania podane w Dokumentacji 
Projektowej (spadki, pochylenia, rzędne wysokościowe).  
Podczas sprawdzania stanu podłoża naturalnego należy również oceniać rodzaj zalegającego gruntu w celu 
uściślenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic występowania różnych grup nośności  
podłoża Gi. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń, błota lub 
gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 
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 należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
5.4. Zagęszczenie podłoża 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,99. Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie z 
BN-77/8931-12 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
±2%. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia przyjmuje się wartość wskaźnika 
odkształcenia Io równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 
wyznaczonych zgodnie z załącznikiem B normy PN-S-02205. Wskaźnik odkształcenia nie powinien być 
większy niż: Io≤2,2. Minimalna wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 100MPa. 
 
5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu Robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłożą nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi do natychmiastowego układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystąpić do układania 
podbudowy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło na skutek zaniedbań Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne"             
pkt. 6. 
 
6.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów i badań wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża podaje tabela 1. 
 
Tabela 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów i badań: 

Lp Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1. Szerokość 10 razy na 1km 
2. Równość podłużna co 20m na każdym pasie ruchu 
3. Równość poprzeczna 10 razy na 1km 
4. Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km 
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5. Rzędne wysokościowe co 25m w osi jezdni i na jej krawędziach  
6. Zagęszczenie, wilgotność gruntu w 2 punktach na dziennej działce roboczej  

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 
 
6.1.1. Szerokość koryta 
Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm i -5cm. 
6.1.2. Równość 
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności nie 
mogą przekraczać 20mm. 
6.1.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.1.4. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wyprofilowanego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+0cm, -2cm. 
6.1.5. Zagęszczenie 
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić Is ≥ 0,99. Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie z BN-77/8931-
12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia przyjmuje się wartość wskaźnika 
odkształcenia Io równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 
wyznaczonych zgodnie z załącznikiem B normy PN-S-02205. Wskaźnik odkształcenia nie powinien być 
większy niż: Io≤ 2,2. Minimalna wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 120MPa. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2%. 
 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanym podłożem 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych określonych w pkt. 6.2. 
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  
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta pod nawierzchnię lub powierzchni 
wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary wg 
pkt. 6 z uwzględnieniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 
Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelarycznie zestawienie wartości wskaźnika 
zagęszczenia lub pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia dla całego 
odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa profilowania i zagęszczenia 1m2 podłoża w korycie obejmuje: 
– prace pomiarowe i przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– profilowanie podłoża 
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– zagęszczenie podłoża 
– wykonanie pomiarów i badań przewidzianych w specyfikacji. 
 
Cena jednostkowa wykonania 1m2 koryta obejmuje: 
– prace pomiarowe i przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– wykonanie wykopu z odwozem urobku na odkład, 
– profilowanie podłoża 
– zagęszczenie podłoża 
– wykonanie pomiarów i badań przewidzianych w specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie 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 związanych z ułożeniem warstw podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie w ramach projektu budowlanego pn. „Budowa części nieutwardzonej ulicy Kosińskiego wraz z 
rozbudową kanalizacji deszczowej i przebudową obiektów infrastruktury technicznej kolidującej z 
inwestycją”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
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 wykonaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm  i obejmują: 
- wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm (pieszo-jezdnia) o parametrach nasiąkliwości i 
mrozoodporności nie większej niż 1%. – 1975,0 m2 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. 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. 
Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub 
mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach. 
1.4.2   Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa łub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, 
jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych 
właściwości. Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają, że nie jest wymagane badanie danej 
cechy. 
1.4.3.   Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy 
zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku warstw o różnych 
właściwościach. 
1.4.4.   Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na 
warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże. 
1.4.5.   Kruszywo słabe - kruszywo przewidziane do zastosowane w mieszance przeznaczonej do 
wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w 
uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie 
kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 (tabl. 5). O 
zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości przesiewów na 
jednym z sit kontrolnych. 
1.4.6.   Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.7.   Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Warunki ogólne”, pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu. 
 
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” punkt 2. 
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2.2. Kruszywa stosowane do podbudowy 
Wymagania wobec kruszywa oparte są na klasyfikacji zgodnej z normą PN-EN 13242. 
Kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm musi spełniać parametr nasiąkliwości i 
mrozoodporności nie większy niż 1%. 
Można stosować następujące rodzaje kruszyw: 

• kruszywo naturalne lub sztuczne. 
 
Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwiązanych oparte są na klasyfikacji zgodnej z normą PN-EN 
13285. 
 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otaczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwiązanych do warstw 
podbudowy zasadniczej i pomocniczej przedstawia tabl. 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy 

Rozdział w 
PN-EN 
13242 

Właściwość 

Wymagania wobec kruszywa do 
mieszanek niezwiązanych 

przeznaczonych do 
zastosowania w warstwie: 
podbudowy zasadniczej i 

pomocniczej 
dla KR-1 do KR-6 

Odniesienie 
do tablicy w 

PN-EN 
13242 

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) 
4.1 - 4.2 Zestaw sit # 

Wszystkie frakcje dozwolone 

Tabl. 1 

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 

GTC20/15 Tabl. 3 

4.3.3 
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu 
wg PN-EN 933-1 

GTF10 
GTA20 

Tabl. 4 

Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 
 maksymalne wartości wskaźnika 

płaskości lub 
FI50 Tabl. 5 

4.4. 
 lub maksymalne wartości wskaźnika 

kształtu 
SI55 Tabl. 6 

4.5 

Kategorie procentowych zawartości ziaren o 
powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz 
ziaren całkowicie zaokrąglonych w 
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 

C90/3 Tabl. 7 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1: 
a) w kruszywie grubym 

fDeklarowana 4.6 
b) w kruszywie drobnym fDeklarowana 

Tabl. 8 

4.7 Jakość pyłów Właściwość niezbadana na pojedynczych 
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frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymagań 
p.2.2 – 2.4 

5.2 
Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 
1097-2, kategoria nie wyższa niż: 

LA40 Tabl. 9 

5.3 
Odporność na ścieranie kruszywa grubego 
wg PN-EN 1097-l 

MDE Deklarowana Tabl. 11 

5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 
8 albo 9 

Deklarowana - 

5.5 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001, 
rozdział 7, 8 albo 9 (w zależności od frakcji) 

WA241
 - 

6.2 
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-
EN 1744-l 

ASNR Tabl. 12 

6.3 
Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-
1 

SNR Tabl. 13 

6.4.2.1 
Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN-
EN 1744-1:1998. rozdział 19.3 

V5 Tabl. 14 

6.4.2.2 
Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 
1744-1:1998, p.19.l 

Brak rozpadu - 

6.4.2.3 
Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 

Brak rozpadu - 

6.4.3 
Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-
EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do 
środowiska wg odrębnych przepisów 

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak żadnych 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 - 

7.3.3 
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 
wg PN-EN 1367-1 − F1 Tabl. 18 

Załącznik C Skład materiałowy deklarowany  

Załącznik C, 
podrozdział 

C.3.4 
Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuję 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 wybranych krzywych granicznych wg p. 22.4; 

2.2.5; 2.4.5; 2,5,4 
**)  Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
***)  Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem KR-5 i KR-6 dopuszcza się jedynie 

kruszywa charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA < 35 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 
Czas nie powinien być dłuższy niż 30 dni przed rozpoczęciem robót z użyciem tych materiałów, Wykonawca 
powinien dostarczyć Kierownikowi Projektu wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki 
materiałów. Wyniki badań laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawcę powinny dotyczyć wszystkich 
właściwości określonych w punkcie 2.2 niniejszej SST. 
Jakiekolwiek materiały, których parametry odbiegają od SST należy odrzucić i badania wykonać na innych 
materiałach aż do uzyskania pożądanych cech. 
 
2.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa 
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na 
mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. 
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2.4. Składowanie materiałów 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże 
w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
2.5. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 
2.5.1. Postanowienia ogólne 
2.5.1.1. Wartości graniczne i tolerancje 
Podane w dalszej części SST wartości graniczne i tolerancje zawierają nie tylko rozrzut wynikający z 
pobierania i dzielenia próbki, lecz także przedział ufności (precyzja w porównywalnych warunkach) jak 
również nierównomierność warunków wykonawczych, o ile w wypadkach odosobnionych żadne inne 
uregulowanie nie wystąpi. Zestawienie wymagań wobec mieszanek niezwiązanych zawiera tablica 4. 
 
2.5.1.2. Mieszanki kruszyw 
Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych 
właściwości i spełniały wymagania z tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny być 
jednorodnie wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością. 
 
Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom według tablicy 1, w zależności od rodzaju warstwy w 
konstrukcji nawierzchni drogowej i obciążenia ruchem (KR). 
W mieszankach, które są wyprodukowane z różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać 
wymagania z tablicy 1. 
2.5.2. Wymagania wobec mieszanek do warstw podbudowy zasadniczej 
2.5.2.1. Postanowienia ogólne 
Do warstwy podbudowy zasadniczej/pomocniczej z mieszanek niezwiązanych ma być zastosowana 
mieszanka kruszyw 0/31,5 mm zgodnie z przekrojami konstukcyjnymi. 
2.5.2.2. Wymagania wobec odporności kruszyw z recyklingu na działanie mrozu 
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4, odnośnie 
wrażliwości na mróz warstw z mieszanek kruszyw, dotyczą badania materiału po pięciokrotnym 
zagęszczeniu w aparacie Proctora wg PN EN 13286-2. 
2.5.2.3. Zawartość pyłów 
Maksymalna zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, 
powinna spełniać wymagania kategorii podanej w tablicy 4. Zawartość pyłów należy określać wg PN-EN 
933-1. 
W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, 
po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora powinna również spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do 
warstwy podbudowy zasadniczej/pomocniczej. 
2.5.2.4. Zawartość nadziarna 
Określona wg PN EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spełniać wymagania 
podane w tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 
2.5.2.5. Uziarnienie 
Określone wg PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy 
zasadniczej lub pomocniczej  muszą spełniać wymagania przedstawione na rys. 1a,b,c i d. 
W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 
krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, 
jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, mieści się w 
krzywych granicznych podanych na rys. 1a,b,c i d. 
Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na  rysunkach. 
. 
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Rys. 1a. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej/pomocniczej 
 
 

 
 

Rys. 1b. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej 
 

Oprócz wymagań podanych na rys. 1a,b,c i d  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 mieszanek. 

 
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. 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m) 

Mieszanka 
niezwiązana 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 
0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8 - ± 8 - ± 8 - - 

 
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w 
odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem 
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dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia 
zawarte w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych - różnice w przesiewach podczas 

badań kontrolnych produkowanych mieszanek 
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 

Mieszanka 

min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max 
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

 
2.5.2.6. Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność 
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych i pomocniczych powinny spełniać 
wymagania wg tablicy 4. 
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej i pomocniczej odnośnie 
wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie 
Proctora wg PN EN 13286-2. 
Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podbudowy 
zasadniczej i pomocniczej, o ile nie przewidują tego szczegółowe rozwiązania. 
2.5.2.7. Zawartość wody 
Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie 
wbudowywania i zagęszczania określonej wg PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 4. 
2.5.2.8. Wartość CBR 
Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej i pomocniczej należy wykonać na mieszance 
zagęszczonej metodą Proctora do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w 
wodzie. CBR oznaczyć wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg tablicy 4. 
2.5.2.9. Istotne cechy środowiskowe 
Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie mieszanek z 
kruszyw naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie oddziaływają 
szkodliwie na środowisko. Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 
76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach 
kruszyw w stosunku, do których brak jest jeszcze ustalonych zasad np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z 
pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się zachowanie ostrożności. Przydatność takich kruszyw, jeśli jest 
to wymagane, może być oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach 
wątpliwych należy uzyskać ocenę takiej mieszanki przez właściwe jednostki. 
 
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 wykonywania podbudowy 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw 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, lub inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu w miejscu niedostępnym dla 
walczyków. 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Rodzaj środków transportu musi być zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
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4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 
Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad zaakceptowanych przez 
Kierownika Projektu. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Ukształtowanie podbudowy powinno odbywać się wg wcześniej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych 
linek. 
 
5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej 
należy wytwarzać w mieszankach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być 
transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernymi wysychaniu. 
 
5.2.3. Rozkładanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo w 
miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed zagęszczeniem zastąpione 
materiałem o odpowiednich właściwościach. 
 
5.2.4. Zagęszczenie mieszanki 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez 
wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju 
daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi przy podbudowie o spadku jednostronnym. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być wyrównane przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W 
miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub 
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Kierownika Projektu. Wilgotność kruszywa podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej określonej w badaniu Proctora wg PN-EN 13286-2 
oraz PN-BN 1097-6 (załącznik A).. Jeżeli materiał został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony 
przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał powinien 
być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być w przedziale 
umożliwiającym prawidłowe zagęszczenie warstwy. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego niż 1,0 
w badaniu Proctora wg PN-EN 13286-2 i PN-BN 1097-6 (załącznik A).lub wg BN-64/8931-02 jako stosunek 
modułu odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1, który powinien być nie większy niż 2,2. 
 
5.3. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Kierownika Projektu, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 
 
Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy zasadniczej przedstawia tabl. 4. 

 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy 

Rozdział w 
PN-EN 
13285 

Właściwość 

Wymagania wobec mieszanek 
niezwiązanych przeznaczonych 
do zastosowania w warstwie: 

Podbudowy zasadniczej i 
pomocniczej dla 
KR-1 do KR-6 

Odniesieni
e do tablicy 
w PN-EN 

13285 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4 
4.3.2 Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF UF9 Tabl. 2 
4.3.2 Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF LFNR Tabl. 3 
4.3.3 Zawartość nadziarna; kategoria OC OC90 Tabl. 4 i 6 
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia  Krzywe uziarnienia wg rys. 1 Tabl. 5 i 6 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia 
poszczególnych partii - porównanie z 
deklarowaną przez producenta wartością (S)  

Wg tabl. 2 Tabl. 7 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia 
na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach 

Wg tabl. 3 Tabl. 8 

4.5 
Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE, 
co najmniej 

45 - 

 
Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 
kategoria nie wyższa niż 

LA35 - 

 
Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 
kategoria MDE 

Deklarowana - 

 
Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 
8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 

F1 - 

 
Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika 
zagęszczenia Is = l,0 i moczeniu w wodzie 96 h, 
co najmniej 

≥ 80 - 

4.5 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie 
odsączającej po zagęszczeniu wg metody 
Proctora do wskaźnika zagęszczenia Is= 1,0; 
współczynnik filtracji k co najmniej cm/s 

Brak wymagań - 

 
Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % 
(m/m) wilgotności optymalnej wg metody 
Proctora 

80-100 - 

4.5 Inne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuję 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 
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6.1.1. Kontrola produkcji 
A. System oceny zgodności 
Przy produkcji mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni 
dróg należy stosować system 4. 
B. Kontrola procesu produkcyjnego 

− Pobieranie próbek 
Pobieranie próbek i ich przygotowanie do badań powinno być zgodne z PN-EN 13286-1. 

− Zakładowa kontrola produkcji 
Producent musi prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZMP) opisaną w WT MNzw 2009 załączniku C, 
aby zapewnić, że wyrób spełnia wymagania niniejszych SST. 

− Gęstość szkieletu mieszanki 
W ramach ZMP należy określać gęstość szkieletu i optymalną zawartość wody w badaniu Proctora wg PN- 
EN 13286-2. 
W przeprowadzanym badaniu Proctora uziarnienie pobranej próbki musi spełniać tolerancję ± 5%„ m/m w 
stosunku do deklarowanej przez producenta wartości (S) na każdym sicie.  
Zawartość pyłów w próbce należy podawać.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw i przestawić wyniki tych 
badań Kierownikowi Projektu. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszyw określonych 
w punkcie 2.3 niniejszej SST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 5. 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

 
Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 
przypadająca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  
2 Wilgotność mieszanki  

2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 2 000 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. 2.5. Próbki należy pobierać w 
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Kierownikowi Projektu. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej w badaniu Proctora wg PN-
EN 13286-2 oraz PN-BN 1097-6 (załącznik A). 
Wilgotność należy określić wg PN- EN 13286-2. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg PN-EN 13286-2. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 500 m2, lub wg zaleceń 
Kierownika Projektu. 
Zagęszczenie podbudowy 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 
konstrukcyjnej podbudowy. 
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E

E

1

2
  ≤  2,2 

Obliczanie modułów odkształcenia wg wzoru: 
 
                                                   3 ∆p 
                                      E 1,2 =               D    
                                                   4 ∆s 
 
gdzie : 
 - ∆p – różnica nacisków, Mpa, 
 - ∆s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków, mm, 
 - D – średnica płyty, mm. 
 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy  
w obecności Kierownika Projektu. 
 
6.4. Pomiary cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 6. 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
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 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 
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 dla podbudowy zasadniczej. 
 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy  20 razy na 1 km 
2 

Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 10 m łatą na każdym pasie 
ruchu 

3 Równość poprzeczna 20 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 20 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe Co 50 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) Co 50 m 
7 

Grubość podbudowy  
Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: w 3 pkt, lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m2 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 0,5%. 
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6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać - 1 cm, +0 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%. 
 
6.4.8. Nośność podbudowy 
Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tabl. 7, 
Ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tabl. 7. 
 
 

Tablica 7. Cechy podbudowy 
Wymagane cechy podbudowy 

Maksymalne ugięcie sprężyste 
pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa 

Podbudowa z 
kruszywa o 

wskaźniku wnoś 
nie mniejszym 

niż, % 

Wskaźnik 
zagęszczenia IS 
nie mniejszy niż  40 kN 50 kN 

od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

80 
120 

1,00 
1,03 

1,25 
1,10 

1,40 
1,20 

80 
100 

140 
180 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, 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 podbudowy 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 podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Kierownika Projektu, 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, wg wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Kierownika Projektu. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Kierownika 
Projektu, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt’u 6 niniejszej SST dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności robót 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem robót i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

− prace pomiarowe i oznakowanie prowadzonych robót, 
− przygotowanie podłoża, 
− zakup materiałów, 
− transport materiałów, 
− przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z receptą i dostarczenie na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie zgodnie z założoną grubością, szerokością i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety, 
− zagęszczenie warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane -Wymagania 
3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia  

   uproszczonego opisu petrograficznego 
4. PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie podstawowe 

   i wzorcowanie 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego 

   Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziaren za  

   pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziaren    Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw   
 grubych 

9. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości 
drobnych    cząstek - Badania wskaźnika piaskowego 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości drobnych 
cząstek.    Badania błękitem metylenowym 

11. PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  
   przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów   produkcji 
betonu 

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie 
odporności  na ścieranie (mikro-Deval) 
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13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania 
   odporności na rozdrabnianie 

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie 
   gęstości ziaren i nasiąkliwości 

15. PN-EN 1367-l Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników  
   atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

16. PN-EN 1367-2 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników  
   atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu  

17. PN-EN 367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników  
   atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metoda   
  gotowania PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza   
 chemiczna 

18. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 3: Przygotowanie wyciągów 
   przez wymywanie kruszyw 

19. PN-ISO 565  Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana 
   elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek 

20. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 1: 
   Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności   
  - Wprowadzenie i wymagania ogólne 

21. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym Część 2: 
   Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie gęstości i wilgotności - Zagęszczanie  
  aparatem Proctora 

22. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym Część 47: 
   Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR,   
  natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego 

23. PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Metody 
   sporządzenia próbek badawczych - Część 50: Metoda sporządzania próbek   
  związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole   
 wibracyjnym 

24. WT MNzw 2009 Wymagania Techniczne (WT-4 2010). Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 
listopada 2010r. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w ramach 
projektu budowlanego pn. „Budowa części nieutwardzonej ulicy Kosińskiego wraz z rozbudową kanalizacji 
deszczowej  i przebudową obiektów infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) 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 wykonaniem i 
odbiorem podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem  i obejmują: 
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem RM1,5-2,5 MPa gr. 10 cm (pieszo-jezdnia, opaska, 
chodnik, jezdnia ul. Jana Ostroroga i Gen. A. Madalińskiego)– 1982,3 m2 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami podanymi 
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4  
 
1.4.1. 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. 
1.4.2. 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. 
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku 
ukończenia procesu wiązania cementu. 
1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie 
potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych 
ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
1.4.5. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
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. Cement 
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-EN 
197-1 [11] lub hutniczy wg PN-EN 197-1 [11]. 
 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN-197-1 [11] 

Klasa cementu Lp. Właściwości 
32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 

 
16 

 - cement hutniczy 16 
 - cement portlandzki z dodatkami 16 
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2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 
3 Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 
 
60 

 - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 
 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-1,PN-EN 196-3, PN-EN 195-6, PN-EN 196-7 [1]. 

  Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 
  Badania cementu należy wykonać zgodnie z normą PN-EN-196:2006 

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za 
zgodą Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 
 
2.3. Kruszywa 
Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, 
spełniające wymagania podane w tablicy 3. Należy zastosować kruszywa o uziarnieniu 0/8mm. 
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych 
wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą  zgodne z 
wymaganiami określonymi w p. 2.6 tablica 4. 
 
Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  
 Lp. Właściwości Wymagania Badania według 
1 Uziarnienie 

1. ziarn pozostających na sicie  # 2 mm, %, nie 
mniej niż: 

 
 
30 

 
 
PN-EN 933-1 [4] 
 

 2. ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm,             
%, nie więcej niż: 

 
15 

 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa PN-EN 1744-1 
[3] 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 
niż: 

0,5 PN-EN 1744-1 
[3] 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            
%, poniżej: 

1 PN-EN 1744-1 
[3] 

 
2.4. Woda 
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 
warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 [13]. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej 
przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na 
ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic 
potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 
 
2.5. Dodatki ulepszające 
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki 
ulepszające: 
- wapno wg PN-EN 459-1 [12], 
- popioły lotne wg PN-S-96035 [18], 
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]. 
Za zgodą Inspektora Nadzoru mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
 
2.6. Kruszywo stabilizowane cementem 
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać wymagania określone w tablicy 4. 
Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw 
podbudowy i ulepszonego podłoża 
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Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 
nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie 
próbek nasyconych wodą 
(MPa) 

Wskaźnik 
mrozood- 

  po 7 dniach po 28 dniach porności 
1  Warstwa podbudowy pomocniczej Rm 

1,5 Mpa 
od 0,6 – 1,0 od 0,5 – 1,5 0,6 

 
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 podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w przypadku 
wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarek stacjonarnych, 
- układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w 
miejscach trudnodostępnych, 
 
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. Transport materiałów 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19] 
Mieszankę kruszywowo-spoiwową można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym  
zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Podbudowa kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest 
zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji kruszywa cementem, jeżeli 
prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-04.01.01 
„Profilowanie i zagęszczenie podłoża”. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy 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 Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
Jeżeli warstwa mieszanki kruszywa z cementem ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu 
podbudowy 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 mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

Budowa części nieutwardzonej ulicy Kosińskiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej                            
i przebudową obiektów infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją 

91 

Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem 
oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. 
 
5.4. Skład mieszanki  cementowo-kruszywowej 
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się taki dobór 
mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.6 tablica 4, przy jak najmniejszej 
zawartości cementu. 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości kruszywa 
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 
 
5.5. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w 
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego 
dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstępnych próbach. W mieszarkach typu 
ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby 
zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 
układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i 
poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu 
uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu 
technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po 
wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 
 
5.6. Grubość warstwy 
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem grubości 20 cm powinna być wykonana w 
jednej warstwie. 
 
5.7. Zagęszczanie 
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu 
walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, 
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie 
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. 
Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być 
natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do 
mieszanki. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i ST. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i 
poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania 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. 
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5.8. Spoiny robocze 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej 
szerokości. 
Jeśli jest to niemożliwe, 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 kończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie 
przekracza 60 minut. 
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny 
być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
 
5.9. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy  uszkodzonych wskutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli 
wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni 
lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.5. Pielęgnacja podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

1)    skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
2) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną 

wydaną przez   uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inspektora Nadzoru, 
3) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 

najmniej 7 dni, 
4) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o 

szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 
5) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej 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 Inspektora Nadzoru. 
 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 
Inspektora Nadzoru.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 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. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu 
akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
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Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża 
stabilizowanych spoiwami  podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów 
  Częstotliwość badań 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

 
Minimalna 
liczba badań 
na dziennej 
działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
lub 
ulepszonego 
podłoża 
przypadająca 
na jedno 
badanie 

1 Uziarnienie mieszanki kruszywa   
2 Wilgotność mieszanki kruszywa ze spoiwem 2 100 m2 

3 Zagęszczenie warstwy   
4 Grubość podbudowy 3 100 m2 

5 Wytrzymałość na ściskanie 7 i 28-dniowa 4 próbki       200 m2 

    
    
6 Mrozoodporność  przy projektowaniu i w 

przypadkach wątpliwych 
 
7 
 
 

Badanie cementu 
 

przy projektowaniu składu 
mieszanki i przy każdej 
zmianie 

8 Badanie wody dla każdego wątpliwego 
źródła 

 
9 

 
Badanie właściwości kruszywa 

dla każdej partii i przy każdej 
zmianie rodzaju kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie kruszywa 
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek .Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami 
podanymi w niniejszej SST.  
6.3.3. Wilgotność mieszanki kruszywa ze spoiwami 
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej 
mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 
6.3.4. Zagęszczenie warstwy 
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25]. 
6.3.5. Grubość podbudowy 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od 
krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 
6.3.6. 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 normami spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 
14 dniach oraz po 28 dniach przechowywania, Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w SST w tablicy 4.  
6.3.7. Mrozoodporność 
Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych 
cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej SST w tablicy 
4.  
6.3.8. Badanie spoiwa 
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Dla każdej dostawy cementu. Właściwości powinny być zgodne z podanymi w niniejszej SST. 
6.3.9. Badanie wody 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008 [13]. 
6.3.10. Badanie właściwości  lub kruszywa 
Właściwości  kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa. Właściwości powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.  
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy stabilizowanej cementem 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość  

badań i  pomiarów 
1 Szerokość  co 20 m 
2 Równość podłużna co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna co 20 m 
4 Spadki poprzeczne*) co 20 m 
5 Rzędne wysokościowe 
6 Ukształtowanie osi w planie*) 

co 50 m 

7 Grubość podbudowy i ulepszonego 
podłoża 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz 
na 300 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
6.4.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
6.4.3. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [22].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności nie powinny  przekraczać: 

-  15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 
1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy  
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy pomocniczej  +10%, -15%. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie stwierdzi się, że odchylenia cech geometrycznych 
przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie 
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile 
zostanie on zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę lub 
ulepszone podłoże przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie 
nowej mieszanki. 
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
koszt. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie 
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warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy 
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w SST, to warstwa 
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt 
Wykonawcy. 
 
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) podbudowy kruszywa stabilizowanego cementem. 
 
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 Inspektora Nadzoru, 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 podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- 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 pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
Ogólne zasady stosowania norm  podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.13 
 
10.2. Normy 
  1. PN-EN 196-1:2006 

PN-EN196-A1:2009 
 
PN-EN 196-6:1997 
PN-EN 196-7 

Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i 
stałości objętości 
Metody badania cementu -- Oznaczanie stopnia zmielenia 
Metody badania cementu -- Część 7: Sposoby pobierania i 
przygotowania próbek cementu  

  2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  3. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Analiza chemiczna 
  4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu 

ziarnowego -- Metoda przesiewania 
10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 
11. PN-EN 197-1 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 
12. PN-EN 459-1 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
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zgodności 
13. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny 
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny 
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów 

drogowych 
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
20. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego 
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako 

podłoża nawierzchni podatnych 
24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności 

pucolanowej popiołów lotnych z węgla kamiennego 
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych 

aktywnymi popiołami lotnymi. 
10.2. Inne dokumenty 
27. Instrukcja CZDP 1980 „Badanie wskaźnika aktywności żużla granulowanego” 
28. Wytyczne MK CZDP „Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem wielkopiecowym granulowanym”, 

Warszawa 1979 
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p półsztywnych, IBDiM - 1997. 
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1.   WSTĘP 
 
1.1   Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z betonu C8/10 w ramach projektu budowlanego pn.              
“Budowa części nieutwardzonej ulicy Kosińskiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i przebudową 
obiektów infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją”.  
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) 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 SST dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
podbudowy z betonu C8/10 o uziarnieniu betonu do 16mm: 
 - pod nawierzchnię opaski gr. 15 cm – 202,2 m2 
   - pod nawierzchnię jezdni ul. Jana Ostroroga i Gen. A. Madalińskiego gr. 19 cm – 7,4 m2  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1 Podbudowa z betonu C8/10 - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po 

osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10 N/mm2 (oznaczonej na próbkach 
sześciennych), 8 N/mm2 (oznaczonej na próbkach walcowych), stanowi fragment nośnej części 
nawierzchni drogowej. 

1.4.2 Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz 
ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji 
cementu. 

1.4.3 Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie 
umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą. 

1.4.4 Beton stwardniały – beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom wytrzymałości. 
1.4.5 Beton zwykły – beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3 ale nie przekraczającej 

2600 kg/m3. 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Cement. 
Należy stosować cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002. 
Przechowywanie cementu powinno się odbywać 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. Kruszywa. 
Do wykonania mieszanki betonu należy stosować kruszywa żwirowe: 
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• kruszywa zwykłe i ciężkie zgodnie z EN 12620:2000,  
• kruszywa lekkie zgodnie z PN-EN 13055-1:2002. 

 
2.4. Woda. 
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej podbudowy 
należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy EN 1008:1997. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być użyta do 
momentu jej przebadania zgodnie z wyżej podaną normą. 
 
2.5. Domieszki. 
Ogólna przydatność domieszek ustala się zgodnie z PN-EN 934-2:2002. 
 
2.6. Dodatki. 
Ogólna przydatność dodatków ustala się dla: 
 

• wypełniacza mineralnego zgodnie z EN 12620:2000,  
• popiołu lotnego zgodnie z PN-EN 450:1998, 
• pyłu krzemianowego  

 
 2.7. Beton. 
2.7.1. Postanowienia ogólne. 
Do wykonania podbudowy należy zastosować beton klasy C8/10. 
2.7.2. Skład betonu. 
Skład betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej 
niż 10 N/mm2 (oznaczonej na próbkach sześciennych), 8 N/mm2 (oznaczonej na próbkach walcowych). 
Skład betonu oraz składniki należy dobierać zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Skład kruszynowy mieszanki 
betonowej ma być o uziarnieniu do 16 mm. 
2.7.3. Projektowanie mieszanki betonowej. 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
do akceptacji projekt składu mieszanki betonowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych 
składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania kontrolnych przez Inżyniera. 
Projektowanie mieszanki betonowej powinno obywać się zgodnie z postanowieniami PN-EN 206-1. 
 
2.8. Materiały do pielęgnacji podbudowy z betonu. 
Do pielęgnacji podbudowy z betonu mogą być stosowane: 

• preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną,  
• folie z tworzyw sztucznych, 
• włókniny wg PN-P-01715:1985,  
• piasek i woda. 

 
3.    SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania podbudów z betonu. 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 

• wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być 
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące 
następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: 
kruszywo ± 3%, cement 

• ± 0,5%, woda ± 2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody, przewoźnych 
zbiorników na wodę, 
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• układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej, 
• walców stalowych gładkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do zagęszczania, 
• zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 
 
 4.     TRANSPORT 
 
 4.1   Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić 
cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. Transport mieszanki 
betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96014:1997. 
  
 5.    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1  Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
Podbudowa z betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5°C i 
wyższa niż 25°C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w D-
04.01.01 „Profilowanie i zagęszczeniem podłoża" lub D-02.00.00 „Roboty ziemne". Podbudowę z betonu 
należy układać na wilgotnym podłożu. Paliki lub szpilki  do prawidłowego ukształtowania podbudowy 
powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez 
Wykonawcę, zgodnie z wymaganiam D-01.01.01 „Odtworzenie trasy w terenie". 
Jeżeli warstwa betonu ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na 
podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi podbudowy według 
dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki 
betonowej w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający 
ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy podbudowy. 
 
5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
Mieszankę betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
 
5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej. 
Układanie podbudowy z betonu C8/10 należy wykonywać za pomocą równiarek, układarek lub ręcznie. 
Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Przy 
układaniu mieszanki betonowej ręcznie konieczne jest zastosowanie prowadnic i szablonów. 
Podbudowę z betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości do 20 cm, po zagęszczeniu. 
Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić najwcześniej po 
upływie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez Inżyniera. 
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Zagęszczanie 
podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, 
częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczanie podbudów o jednostronnym spadku 
poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, 
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częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie 
wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez 
zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki 
albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 
określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481, cylinder typu dużego, II-ga metoda 
oznaczania). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 
 
5.6. Spoiny robocze. 
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę możliwości unikać podłużnych spoin 
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta równocześnie. 
W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa 
podbudowy, należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy podbudowie wykonanej bez 
prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy wcześniej obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej 
wodą należy wbudować kolejny pas podbudowy. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę 
roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi we wcześniej wykonanej 
mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a 
rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut. 
Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy 
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny 
poprzecznej. 
 
5.7. Pielęgnacja podbudowy. 
Podbudowa z betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna 
być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

• skropienie preparatami pielęgnacyjnymi posiadającymi aprobatę techniczną, 
• przykrycie na okres 7 dni do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 

zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez 
wiatr, 

• przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 
• przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 do 10 dni. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielęgnacji, 
a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera. 
 
5.8. Utrzymanie podbudowy. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed 
uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na 
własny koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w pkt 2 niniejszej 
specyfikacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
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6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z betonu podano w 
poniższej tabeli. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy z betonu 

Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Minimalne 
ilości 
badań na 
dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
na jedno badanie 

1 
2 
3 
4 

Wilgotność mieszanki betonowej 
Zagęszczenie mieszanki betonowej 
Uziarnienie mieszanki kruszywa 
Grubość podbudowy 

2 200 m2 

5 Badanie właściwości kruszywa 
dla każdej partii kruszywa 
i przy każdej zmianie kruszywa 

6 
Wytrzymałość na ściskanie po 
7 dniach 
po 28 dniach 

3 próbki 
3 próbki 

200 m2 

7 Badanie cementu dla każdej partii 

8 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

9 Nasiąkliwość w przypadkach wątpliwych 

10 Mrozoodporność i na zlecenie Inżyniera 

 
6.3.2. Wilgotność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki betonowej powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu 
tej mieszanki z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 
6.3.3. Zagęszczenie podbudowy z betonu. 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 
1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B-04481:1998 (metoda II). 
6.3.4. Grubość warstwy podbudowy. 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy podbudowy powinna 
być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1 cm. 
6.3.5. Wytrzymałość na ściskanie. 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm lub 
na próbkach sześciennych o boku 150 mm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w 
świeżo rozłożonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-
S-96013 oraz PN-EN 12350-1. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. 
Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. 
6.3.6. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu. 
Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-EN 
206-1. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z betonu. 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje poniższa tabela. 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu 
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Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

 
 
1 Szerokość podbudowy 5 razy na długości całego zakresu robót 

 
 
2 Równość podłużna 5 razy na długości całego zakresu robót 

 
 
3 Równość poprzeczna 5 razy na długości całego zakresu robót 

 4 Spadki poprzeczne *) 5 razy na długości całego zakresu robót 
 
 
5 Rzędne wysokościowe 

 
 
6 Ukształtowanie osi w planie *) 

5 razy na długości całego zakresu robót 

 
 
7 Grubość podbudowy w 5 punktach, 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy. 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm, -5 cm. 
6.4.3. Równość podbudowy. 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-
68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą 
przekraczać 9 mm. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1cm – 2cm 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie. 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy. 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu C8/10 o grubości, zgodnej 
z dokumentacją projektową. 
 
8.      ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu C8/10 obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
• oznakowanie robót, 
• zakup materiałów, 
• dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 

wbudowania,  
• przygotowanie podłoża, 
• dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 
• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,  
• pielęgnacja wykonanej warstwy, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10.    Przepisy związane 
 
10.1       Normy. 
 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej – Część 1: Pobieranie próbek. 
PN-EN 12350-2:2001Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu 
stożka.  
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej – Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe. 
PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej – Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania 
stopnia zagęszczalności. 
PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej – Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika 
rozpływowego. 
PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej – Część 6: Gęstość 
PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza – Metody 
ciśnieniowe. 
PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu – Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek 
do badania i form 
 PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu – Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań  
 wytrzymałościowych. 
 PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.  
 PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu – Część 7: Gęstość betonu. 
PN-EN 206-1  Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie 
charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie. 
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 
PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – 
Metoda przesiewania. 
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości 
nasypowej i jamistości. 
PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
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PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: żwir i 
mieszanka. 
PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: piasek. 
PN-B-32250:1998 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechwywanie. 
PN-P-01715  Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych oraz metod 
badań. 
PN-S-96013  Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania. 
PN-S-96014  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 
nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w związku z 
projektem budowlanym pn. “Budowa części nieutwardzonej ulicy Kosińskiego wraz z rozbudową 
kanalizacji deszczowej i przebudową obiektów infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) 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 zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z brukowej kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i obejmuje wykonanie: 

- nawierzchni z kostki betonowej szarej o kształcie „dwuteowym” gr. 8 cm na pods. cem.-pias. 
1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (pieszo-jezdnia)  – 1750,2 m2 

- nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm o kształcie „prostokąt” na pods. cem.-
pias. 1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (opaska)  – 202,2 m2 

- nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm z rozbiórki na pods. cem.-pias. 1:4 gr. 4 cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem (chodnik)    – 22,5 m2 

- nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm z rozbiórki na pods. cem.-pias. 1:4 gr. 4 cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem (jezdnia)    – 7,4 m2 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 
który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 
1,0 m. 

 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 

nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 
 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 

odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4. 
 
1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [5] pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Należy zastosować kostkę o następujących charakterystycznych cechach: 
1. odmianę: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu) – pieszo-jezdnia 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) 

zwykle barwionej grubości min. 4 mm - opaska, 
2. barwę: 
           a) kostka szara – pieszo-jezdnia 
           b) kostka grafitowa, z betonu barwionego - opaska, 
3. wzór (kształt) kostki:  

a) dwuteowa – pieszo-jezdnia, 
b) prostokątna – opaska, 

4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
   a) długość: od 140 mm do 280 mm, 

              b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
     c) grubość: 80 mm, 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w 
trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
ukosowanymi krawędziami górnymi. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 
chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu. 
p.  Cecha  Załączni 

k normy  
Wymagania  

1  2  3  4  
1  Kształt i wymiary   
1.1  Dopuszczalne odchyłki 

w mm od 
zadeklarowanych 
wymiarów kostki, 
grubości < 100mm  
grubości ≥ 100mm 

C 

długość  
 
 
 
±2  
±3 

szerokość  
 
 
 
±2  
±3 

grubość  
 
 
 
±3  
±4 

Różnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być 
≤3mm  

1.2 

Odchyłki płaskości i 
pofalowania (jeśli 
maksymalne wymiary 
kostki > 300mm), przy 
długości pomiarowej 
300 mm 
400 mm  

C 

Maksymalna (w mm) 
 
 
 
          Wypukłość                           Wklęsłość 
                 1,5                                       1,0          
                 2,0                                       1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1  Odporność na 

zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem 
soli odladzających 
(klasa 3, zał. D)  

D 

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0 kg/m2 , przy 
czym każdy pojedynczy wynik <1,5kg/m2 ,  

2.2  Wytrzymałość na 
rozciąganie przy 
rozłupywaniu  

F 
Wytrzymałość charakterystyczna T ≥3,6MPa. Każdy 
pojedynczy wynik ≥2,9MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250N/mm długości 
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rozłupywania  

2.3  Trwałość (ze względu 
na wytrzymałość)  F 

Kostki mają zadowalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania punktu 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja  
Pomiar wykonany na tarczy  

2.4  

Odporność na ścieranie 
(według  
klasy 3 oznaczenia H 
normy)  

G i H 

Szerokiej ściernej wg zał. G 
normy – badanie podstawowe: 
≤23mm  

Bohmego wg zał. H 
normy – badanie 
alternatywne 
 
≤20000mm3/5000mm2  

2.5  Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie  

I 

a) jeśli górna powierzchnia nie była szlifowana lub 
polerowana – zadowalająca odporność, b) jeśli wyj ątkowo 
wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej 
wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadło do badania 
tarcia)  

2.6 Nasiąkliwość 
 

Nie wyższa niż 5 % 

3  Aspekty wizualne    
3.1  Wygląd  

J 

a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 
odprysków, b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, c) ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne  

3.2  Tekstura  
J 

3.3  Zabarwienie (barwiona 
może być warstwa 
ścieralna lub cały 
element)  

J 

a) kostki o specjalnej teksturze; producent powinien opisać 
rodzaj tekstury, b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny 
być porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez 
odbiorcę, c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców zmianach warunków twardnienia 
nie są uważane za istotne  

 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę betonową należy pakować na paletach i składować na otwartej przestrzeni oraz wyrównanym i 
odwodnionym podłożu. 
 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin oraz szczelin w nawierzchni 
2.3.1. Podsypka cementowo-piaskowa 
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej należy zastosować mieszankę z cementu i piasku o 
uziarnieniu 0/8mm w stosunku 1:4 z piasku naturalnego odpowiadającego wymaganiom PN-EN 13242:2004 
[3], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1]  oraz wody 
odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4]. 
 
2.3.2. Spoiny w nawierzchni 
Do wypełnienia spoin w nawierzchni z kostki betonowej należy użyć piasku. Kruszywa nie wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę należy składować na podłożu równym, utwardzonym i 
odwodnionym.  
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki betonowej 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się::  
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a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce 
ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek można wykorzystać do wmiatania 
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.  

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszeniem naroży. 
Sprzęt do wykonania koryta powinien odpowiadać wymaganiom właściwych OST, wymienionych w pkt 5.4 
lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
  
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki 
widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można 
wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny by spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki 
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie 
od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożdane jest, aby 
palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig 
do za- i rozładunku. 
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe 
należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na 
podkładkach drewnianych, długości w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Cement w workach może by przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami 
transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 
warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w 
równej wysokości do 10 warstw. ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomoc 
zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. Cement luzem może 
być przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od 
pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki 
transportu powinny by wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu. 
Zalew lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 
transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 
zanieczyszczeniem. 
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej OST. 
. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
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5.2. Podłoże i koryto 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek winno być nie wysadzinowe, jednorodne i nośne 
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, przemarzaniem zgodnie z dokumentacja projektowa. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacja projektową i obejmuje ona ułożenie warstwy 
ścieralnej z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (przykłady konstrukcji nawierzchni podają 
załączniki 3 i 4). 
Wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmuje: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni z krawężników, 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin 
6. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki betonowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek należy zastosować krawężniki betonowe proste 
15x30x100cm, najazdowe 15x22/30x100cm, skośne 15/30x100cm, łukowe (R0,5m, R1,0m, R5,0m, R6,0m)               
i oporniki betonowe 12x25x100cm oraz obrzeża betonowe 8x30x100cm. 
 
5.6. Podsypka 
Należy zastosować mieszankę cementowo-piaskową 1:4. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna 
wynosić 4 cm.  
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1cm. 
Przygotowaną w betoniarce podsypkę cementowo-piaskową rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu: 
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10MPa, R28 = 14MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka 
nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 
4m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami 
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy 
cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda 
zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek o około 20m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być 
zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek  
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kolor kostki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, natomiast kształt, wymiary, i inne cechy 
charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz deseń ich układania powinny być przez Wykonawcę 
zaproponowane i przedłożone do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, 
koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1m2 wstępnie 
wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
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5.7.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura 
utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek betonowych 
Nawierzchnia z kostki betonowej tej samej grubości i z tej samej partii materiału winna być wykonana 
ręcznie przez brukarzy. Kostkę układa się około 1,0 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 
procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury 
technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni 
tych urządzeń oraz od 3mm do 10mm powyżej korytek ściekowych. Do uzupełnienia przestrzeni przy 
krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. 
połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby 
kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 
specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).Dzienną działkę roboczą 
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym 
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. 
Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 
rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym 
kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
5.7.5. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3mm do 5mm. W 
przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu 
kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pkt. 2.3d). Zaprawę 
cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 
płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny 
szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być 
oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny  i tworzyć monolit z 
kostkami 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić. 
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, 
po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0cm i utrzymywać ją w 
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie 
niższej niż 15oC do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać 
do użytku. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakośco robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
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-uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 
- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2,  
- sprawdzi cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
 
 
 
Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Częstotliwość badań Wartości 

dopuszczalne 
1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [6]  
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkt. 5.4 
3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 
wg OST D-08.01.01a [13];         
D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15]; D-08.05.00 [16]; 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: grubości, 
spadków i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacją 
projektową i specyfikacją 

Wg pkt. 5.6; 
odchyłki od 
projektowanej 
grubości ±1cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki  
 a) zgodność z dokumentacją 

projektową 
Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

- 

 b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 
2cm 

 c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25m w osi i przy krawędziach oraz 
we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: +1cm; -
2cm 

 d) równość w profilu podłużnym 
łatą czterometrową 

Jw. Nierówności do 6mm 
w dniu odbioru, nie  
więcej niż 8mm na 
koniec gwarancji 

 e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z po-ziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Nierówności do 6mm 
w dniu odbioru, nie  
więcej niż 8mm na 
koniec gwarancji 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone 
metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 
dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od 
szerokości projekto-
wanej do ±5cm 

 h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 
10cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 
projektowej lub 
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decyzji Inżyniera 
 
 
6.4. Badania wykonanych robót 
Po wykonaniu robót należy dokonać ponownych badań i pomiarów zgodnych z tabelką: 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 
1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników,  
Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń , spoin  

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, 
lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25m i we wszystkich  punktach charakterystycznych (wg 
metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 
5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin w 
nawierzchni, oraz wypełnienie spoin 

Wg punktu 5.5 i 5.7.5 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania   z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta 
− wykonanie podbudowy, 
− wykonanie podsypki pod nawierzchnię 
Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta 
− dostarczenie materiałów i sprzętu 
− wykonanie podsypki, 
− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek 
− ułożenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− pielęgnacja nawierzchni, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
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− odwiezienie sprzętu. 
 
Cena wykonania 1m2 nawierzchni z kostki betonowej nie obejmuje robót towarzyszących jak podbudowa, 
krawężniki, które ujęte są w innych pozycjach kosztorysowych, a zakres jest określony w niniejszej 
specyfikacji w punktach 5.4 i 5.5. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz. 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
3.  PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z produkcji betonu 
 
10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
5. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
6.  D-04.01.01  04.03.01  Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 
7. D-04.04.00  04.04.03  Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
8. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego 
9.      D-04.05.00  04.05.04  Podbudowy  i   ulepszone   podłoża   z   gruntów  lub  
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 
 

10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 

11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 

12. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 

13. D-08.01.01a Ustawianie krawężników betonowych 

14. D-08.01.02a Ustawianie krawężników kamiennych 

15. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 

16. D-08.05.00 Ścieki 
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1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego w 
ramach projektu budowlanego pn. „Budowa części nieutwardzonej ulicy Kosińskiego wraz z rozbudową 
kanalizacji deszczowej i przebudową obiektów infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
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 SST dotyczą zasad wykonywania Robót związanych z wykonaniem oznakowania 
poziomego dróg.  
Oznakowanie poziome – ręczne malowanie  cienkowarstwowo farbą chlorokauczukową. 
Ilość: 
- znak P-19: 14,47 m2 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii 

ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych 
linii zwi ązanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 

1.4.2. Znaki podłużne – linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, 
występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 

1.4.3. Strzałki  – znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do 
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o 
konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 

1.4.4. Znaki poprzeczne – znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w 
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 

1.4.5. Znaki uzupełniające – znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne 
określające szczególne miejsca na nawierzchni. 

1.4.6. Materiały do znakowania grubowarstwowego – materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm 
do 5mm. 

1.4.7. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz SST D-
M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
W ofercie oraz przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek przedstawić Aprobaty Techniczne 
IBDiM na wybrane przez siebie materiały. Dla farb Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych na 
zgodność z Aprobatą Techniczną. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych zastosowanych materiałów. Wykonawca zapewni, że składowane materiały będą 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do robót i będą dostępne dla 
Zamawiającego. 
Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać Aprobatę 
Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz musi być umieszczony na liście preferencyjnej 
materiałów do znakowania dróg, opracowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 
Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać w materiałach do 
znakowania: 
− masy chemoutwardzalne 2% (m/m). 
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Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) 
w ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki 
chlorowane. 
 
2.1. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowania poziomego 
Tablica 1: 

Wymagania Lp. Opis właściwości 
masy chemoutwardzalne 

1. Grubość warstwy na mokro 0,9÷5mm 
2. Trwałość wg skali LPC po: 

a) 6 miesiącach 
b) 12 miesiącach 
c) 24 miesiącach 

 
min. 10 
min. 10 
min. 10 

3. Barwa oznakowania określona współczynnikiem luminacji β: 
a) w stanie świeżym do 10 dni 
b) po 6 miesiącach 
c) po 12 miesiącach 

 
min. 0,60 
min. 0,50 
min. 0,50 

4. Powierzchniowy współczynnik odblasku RL mierzony w  mcd m-2 lx-1 
a) w stanie świeżym do 10 dni 
b) po 6 miesiącach 
c) po 12 miesiącach 
d) po 24 miesiącach 

 
min. 400 
min. 300 
min. 300 
min. 300 

5. Czas schnięcia (wg ASTM D 711-84) gwarantowany przez producenta 
(dopuszczenie do ruchu pojazdów po wykonanym oznakowaniu 
poziomym) 

max. 30 min. 

6. Wskaźnik szorstkości SRT : 
- oznakowania świeżego 
- po 3 miesiącach używania 

 
min. 50 
min. 45 

 
2.2. Masy chemoutwardzalne 
Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w 
proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię odpowiednim aplikatorem. Masy te 
powinny tworzyć warstwę kohezyjną w wyniku reakcji chemicznej. Wymagany okres gwarancji – 4 lat oraz 
spełnienie w tym okresie wymagań podanych w tablicy 1 kol. 3 pozycje: 2c; 3c; 4d. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały do znakowania nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości chemicznych i fizycznych 
przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta. Materiały należy 
przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza powinny być zabezpieczone 
przed napromieniowaniem słonecznym, opadami i przechowywane w temperaturze od 0 oC do 25oC. 
Materiały do poziomego znakowania dróg powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Opakowania powinny być zgodne z PN-O-79252 a ponadto na każdym opakowaniu powinien być 
umieszczony trwały napis zawierający: 

- nazwę producenta i materiału, 
- masa brutto i netto, 
- numer partii i data produkcji, 
- informacje o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 
- ewentualne wskazówki dla użytkowników. 

 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
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4.1. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, 
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być 
oznakowane zgodnie z normą PN-0-79252. 
Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc 
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem 
przewozowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.5. 
 
5.1. Warunki atmosferyczne 
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 
5oC, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co 
najwyżej 85%. 
 
5.2. Jednorodność nawierzchni znakowanej 
Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierównomierności i 
albo miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego 
rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne.  
 
5.3. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, 
kurzu, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w SST i 
zaakceptowanego przez Inżyniera.  
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.1. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.1. 
 
6.2. Kontrola wykonywanego oznakowania poziomego 
Wykonawca wykonując znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie 
jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, następujące badania: 
a) przed rozpoczęciem pracy: 

- sprawdzenie oznakowania opakowań, 
- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
- pomiar wilgotności względnej powietrza, 
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 

b) w czasie wykonywania pracy: 
- pomiar grubości warstwy oznakowania – co najmniej 1 badania na 1000m2 oznakowania, 
- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych, 
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z Dokumentacją Projektową i 

Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 
grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i 
warunki ich umieszczania na drogach”, 

- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii, 
- oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97. 
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c) kontrola wykonanego oznakowania wykonywana z częstotliwością minimum co 1km z zastrzeżeniem, że 
w przypadku nie uzyskania wymaganych wyników - zagęszczenie punktów pomiarowych co 300m 

- widzialność w nocy 
- widzialność w dzień 

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300x250x0,8mm) Wykonawca powinien 
przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 
W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może zlecić wykonanie 
badań: 

- widzialności w dzień, 
- widzialności w nocy, 

odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.2.1 i wykonanych według metod określonych w 
„Warunkach technicznych POD-97”. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wątpliwość wykonanego oznakowania 
to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym – Zamawiający. 
 
6.2.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 
Wymagania wobec oznakowania poziomego przedstawiono w tablicy 1 w pkt. 2.1. 
 
6.3. Tolerancje wymiarów oznakowania 
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i 
Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe 
warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”, powinny 
odpowiadać następującym warunkom: 
- szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5mm 
- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm, 
- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej 

liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej 
- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od 

wymaganego wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) dla oznakowania poziomego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami Inżyniera, Dokumentacją Projektową i SST, jeśli 
wszystkie badania i pomiary,  z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, 
może być dokonany po: 
– oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
– przedznakowaniu. 
– ewentualnym usunięciu istniejącego znakowania poziomego. 
 
8.2. Odbiór ostateczny 
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 
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Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu podlegają cechy 
oznakowania określone w POD-97.  
Wymagane okresy gwarancji wynoszą: 
– dla oznakowania wykonanego przy użyciu farb – 1 rok. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa 1m2 oznakowania poziomego wykonanego przy użyciu mas chemoutwardzalnych obejmuje: 
– prace pomiarowe, przygotowawcze i oznakowania robót, 
– zakup, dostarczenie i przygotowanie materiałów, 
– oczyszczenie podłoża (nawierzchni) 
– przedznakowanie, 
– wykonanie oznakowania masami plastycznymi chemoutwardzalnymi lub termoplastami: 
– ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe. 
 
10.2. Inne dokumenty 
3. Załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) – 
„Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na 
drogach” 

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I”: - Informacje. Instrukcje. Zeszyt Nr 55. 
IBDiM. 

5. Warunki techniczne. Zasady oceny stanu technicznego oznakowania poziomego na drogach publicznych. 
POD-2000. IBDiM Warszawa 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r. poz. 1393. 

7. Aprobaty techniczne IBDiM na stosowane materiały. 
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1.    WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe wykonania i odbioru Robót związanych z 
oznakowaniem pionowym w ramach projektu budowlanego pn. „Budowa części nieutwardzonej ulicy 
Kosińskiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i przebudową obiektów infrastruktury technicznej 
kolidującej z inwestycją”.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
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 SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem oznakowania 
pionowego dróg. 
 
Zaprojektowano ustawienie następujących znaków: 

          Symbol znaku Liczba sztuk Rodzaj znaku 

D-18 14 mini 

D-40 2 - 

D-41 2 - 

B-43 2 mały 

B-44 2 mały 

U-18a 1 - 

Dla znaków pionowych należy zastosować folię odblaskową typu 1. 
Do zamocowania projektowanych znaków potrzebne są 3 słupki i 7 konstrukcji wsporczych. Należy 
zastosować słupki o średnicy 50 mm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 
1.4. 
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 

umieszczony na konstrukcji wsporczej. 
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. 

Tarcza może być wykonana       z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - 
jako jednolita lub składana. 

1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być 
wykonane jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach 
szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy 
znaku. 

1.4.4. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest 
tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.) 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
Każdy materiał użyty do wykonania oznakowania i konstrukcji wsporczych musi być dopuszczony do 
stosowania Polską Normą lub Aprobatą Techniczną wydaną przez IBDiM. 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

Budowa części nieutwardzonej ulicy Kosińskiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej                            
i przebudową obiektów infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją 

124 

2.1. Znaki o konstrukcji panelowej tarcz 
Tarcze oznakowania wykonane będą z blachy stalowej grubości co najmniej 1,25mm, zabezpieczonych 
antykorozyjnie metodą zanurzeniową (ogniową), które poddane zostaną obróbce chemicznej w celu pokrycia 
ich antykorozyjnymi powłokami konwersyjnymi chromianowymi, anodowymi lub im podobnymi, 
spełniającymi wymagania badań na odporność w komorze solnej i badań na odporność w warunkach 
przyspieszonego starzenia. 
Tylne strony tarcz oznakowania będą pokryte lakierem barwy szarej, neutralnej o współczynniku luminacji o 
wartości 0,08 do 0,10; zgodnie ze wzorcem w Załączniku do Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU. 
Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych 
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”. Zastosowane powłoki lakiernicze spełnią warunki norm 
PN-C-81523 oraz PN-C-81521. 
Trwałość tarcz znaków nie może być mniejsza od trwałości zastosowanej folii odblaskowej. 
Tarcze znaków należy wykonać w konstrukcji panelowej z możliwością dzielenia znaków w płaszczyźnie 
pionowej i poziomej. Pionowe i poziome linie łączenia paneli  nie mogą powodować przecinania liter. 
Usztywnienie paneli należy uzyskać poprzez zagięcie krawędzi znaku i przez stalowe profile. 
Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, 
lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie 
itp.) nie może wynosić więcej niż: 
– 0,1% największego wymiaru znaku przy L ≤ 4,0m 
– max. 6mm przy L > 4,0m 
 
2.2. Konstrukcje wsporcze dla znaków 
Konstrukcje wsporcze dla znaków zostaną wykonane w zależności od ich wymiarów liniowych. Według tego 
kryterium będą one wykonane w postaci słupków.  
Materiały zastosowane na konstrukcje wsporcze spełnia wymagania  norm: PN-H-74200, PN-EN 573-
3:1988, pozostałe elementy; marki i łączniki wg normy PN-H-84020 oraz PN-E-04500 lub PN-H-04684. 
Zamocowanie tarcz oznakowania do konstrukcji wsporczych zostanie wykonane przy użyciu uchwytów 
uniwersalnych, ocynkowanych ogniowo. 
Konstrukcje wsporcze powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa biernego wg normy EN 12 767. 
 
2.3. Prefabrykaty betonowe - fundamentowanie 
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania zostaną wykonane z betonu klasy nie mniejszej niż B-
20 spełniającego wymagania PN-B-06250, a zbrojenie stalowe będzie zgodne z normą PN-B-03264. 
Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych będzie zgodne z normą PN-B-03215. Posadowienie 
fundamentów powinno być wykonane na głębokości poniżej przemarzania gruntu. 
 
2.4. Materiały do montażu znaków 
Wszelkie materiały zastosowane przez Wykonawcę do łączenia i mocowania znaków do konstrukcji wsporczych 
będą zabezpieczone przed korozją co najmniej metodą ocynkowania ogniowego. Elementy łączeniowe w postaci 
śrub, nakrętek i podkładek sprężystych będą pokryte powłokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadającej stali 
kwasoodpornej. 
 
2.5. Materiały do wykonania lic tarcz znaków  
Lico oznakowania, zawierającego jego treść, należy wykonać: 
− z folii odblaskowej I generacji 
 
2.6. Folie odblaskowe 
Folie zastosowane  do wykonania lic odblaskowych znaków muszą być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie drogowym stosownymi i ważnymi Aprobatami Technicznymi, wydanymi przez Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów.  
W szczególności ww. Aprobaty Techniczne potwierdzą zgodność wartości fotometrycznych i kolorymetrycznych 
folii wybranych do wykonania lic odblaskowych oznakowania z normą PN EN 12899-1 i odpowiednimi 
Warunkami Technicznymi IBDiM wraz z Warunkami Technicznymi ITS. 
 
2.7. Technologia produkcji znaków 
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2.7.1. Nanoszenie lic na tarcze znaków 
Nanoszenie lic na tarcze znaków będzie odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych folii 
odblaskowych. Powierzchnie tarcz, przed naniesieniem lic wszystkich rodzajów znaków, zostaną dokładnie 
odtłuszczone i odpowiednio przygotowane. 
Lica wykonane z folii odblaskowej typu 2 muszą posiadać zabezpieczone krawędzie przed penetracją 
zanieczyszczeń poprzez zabezpieczenie mechaniczne, chemiczne (środek chemiczny kompatybilny z 
rodzajem folii) lub poprzez nadklejenie naddatku folii transparentnej. 
Zastosowana do wykonania lic znaków folia odblaskowa powinna wykazywać pełne związanie z tarczą 
znaku przez cały deklarowany okres trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejenia, 
złuszczenia lub odstawanie lica znaku na krawędziach lub na powierzchni tarczy znaku. Adhezja folii do 
powierzchni tarczy znaku powinna uniemożliwiać odklejenie lub oderwanie folii od tarczy. 
2.7.2. Obróbka barwna lic znaków 
Technologia nanoszenia treści na licach znaków powinna być zgodna z zaleceniami producenta 
zastosowanych folii odblaskowych.  
Przyjmuje się, że dla znaków wykonanych z folii typu 2 Wykonawca zastosuje technologię wykonania lica na 
bazie białej folii odblaskowej z naniesioną transparentną folią ploterową. Nie dopuszcza się klejenia tarcz 
znaków z kawałków folii nieuzasadnionych technologicznie (np. szerokość rolki i wielkość znaku). 
W każdym przypadku, zastosowane folie będą chemicznie kompatybilne, aby nie zmniejszyć wymaganego 
okresu trwałości znaku poniżej: 
– 7 lat dla lic wykonanych z folii typu 1 
– 10 lat dla lic wykonanych z folii typu 2. 
2.7.3. Nadawanie znakom cech identyfikacyjnych 
Każdy znak przeznaczony do montażu będzie posiadać na tylnej stronie tarczy naniesione w sposób trwały i 
czytelny następujące informacje: 
a) datę produkcji znaku 
b) nazwę lub znak handlowy Wykonawcy znaku 
c) nazwę lub znak handlowy producenta użytej folii odblaskowej 
d) okres gwarancji odpowiedni dla użytego typu folii odblaskowej lica znaku i materiału tarczy znaku (tj. 7 

lub 10 lat) 
e) nazwę inwestora 
Napisy muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w normalnych warunkach przez cały okres 
użytkowania znaku 
 
2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót, 
Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi 
Wykonawca. Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien 
być przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08. 
Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z kruszywami innych klas. 
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 
korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Roboty ziemne i montażowe związane z wykonaniem oznakowania będą wykonane przy użyciu sprzętu 
zatwierdzonego przez Inżyniera. 
 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Wykonawca zapewni wszelki środki i warunki techniczne zabezpieczające wykonane oznakowanie przed 
jakimkolwiek uszkodzeniem podczas transportu i montażu. Montaż oznakowania na drodze odbędzie się zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, pod nadzorem osób 
posiadających odpowiednie uprawnienia. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 
− lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub 

pasa awaryjnego postoju, 
− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków 

należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia 
lokalizacji znaków. 

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe 
warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”. 
Przy ustawianiu znaków pionowych wzdłuż odcinków z projektowanym oświetleniem drogowych roboty 
ziemne związane w wykonaniem dołów pod fundamenty konstrukcji wsporczych znaków należy prowadzić 
ręcznie z uwagi na przebieg urządzeń infrastruktury w gruncie. 
 
5.2. Wykonanie oznakowania 
Wykonanie oznakowania będzie zgodne z Dokumentacją Projektową. Organizacja i sposób wykonania robót 
ziemnych i montażowych będzie zgodna z poleceniami Inżyniera. 
Wysokość umieszczenia znaków, mierzona od poziomu pobocza lub chodnika do dolnej krawędzi znaku ustala 
się na: 
− 2,2 m przy występującym ruchu pieszym 
− 2,0 m w pozostałych przypadkach. 
Przy występującym ruchu pieszym, konstrukcja wsporcza nie może ograniczać przekroju chodnika lub pobocza. 
W takim przypadku należy przewidzieć zastosowanie konstrukcji wysięgnikowej. Decyzję podejmie Inżynier. 
 
5.3. Lokalizacja znaków w przekroju poprzecznym 
1. Na odcinkach dróg z poboczami pionową krawędź znaku (wewnętrzną w stosunku do drogi) należy odsunąć 

na zewnątrz krawędzi korony drogi na odległość minimum 0,5 m. W razie potrzeby należy usunąć gałęzie. 
2. Na odcinkach dróg z chodnikami lub przy braku widoczności znaku (np. drzewa zasłaniające znak) 

dopuszcza się odległość pionową krawędzi znaku od krawędzi pasa ruchu, pasa awaryjnego lub 
utwardzonego pobocza minimum 0,5 m po uzgodnieniu z Inżynierem. 

 
5.4. Widoczność znaku 
Przy lokalizowaniu znaku Wykonawca zobowiązany jest: 
1) w rejonie skrzyżowań sprawdzić, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenia widoczności na 

wlotach głównych i podporządkowanych; 
2) sprawdzić, czy znaki istniejące nie zasłaniają lub nie są zasłaniane przez montowane, a w razie 

konieczności dokonać korekty ich lokalizacji; 
3) dokonać wycięcia gałęzi, jeżeli powodują one zasłonięcie znaku. 
 
5.6. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
Konstrukcje wsporcze znaków powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową lub wskazaniami 
Inżyniera. 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
− odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1o, 
− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2cm, 
− odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego 

postoju, nie więcej niż ±5cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z 
Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 
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218) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania 
na drogach”. 

 
5.7. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej lub konstrukcji bramowej w sposób 
uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z 
konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej 
konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. 
Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się stosowanie 
elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby 
niepowołane. 
Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w każdych 
warunkach kolizji. W szczególności - żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się od niej odłączać 
w sposób powodujący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę. 
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego 
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 
 
5.8. Trwałość wykonania znaku pionowego 
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy 
zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 
 
Wymagane okresy trwałości znaków: 
- 7 lat dla lic wykonanych z folii typu 1 
- 10 lat dla znaków z licami wykonanymi z folii typu 2. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.1. Badania materiałów 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi Aprobaty Techniczne lub 
deklaracje zgodności z przedmiotowymi normami. 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną przez 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 
producentów: 
Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena wyników 

badań 
1 Sprawdzenie 

powierzchni 
Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym 
okiem. Do ew. sprawdzenia głębokości 
wad użyć dostępnych narzędzi (np. 
liniałów z czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp. 

 
2 

 
Sprawdzenie 
wymiarów 

od 5 do 10 badań z 
wybranych losowo 
elementów w 
każdej dostarczonej 
partii 
wyrobów liczącej  
do 1000 elementów 

Przeprowadzić uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami (np. liniałami, 
przymiarami itp.) 

 
 
Wyniki badań 
powinny być 
zgodne z 
wymaganiami  
punktu 2 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.   
 
6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
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W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
− zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość 

zamocowania znaków), 
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze,  
− poprawność wykonania fundamentów, 
− poprawność ustawienia słupków, konstrukcji wsporczych i konstrukcji bramowych, 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych należy: 
− przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone  (od 10 do 20mm z każdej strony) 

dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 
− oględziny złączy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy; 

do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 
− w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej 

spoin, zgodnie z PN-M-06515, 
− złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.7, powinny być naprawione 

powtórnym spawaniem. 
 
6.3. Kontrola po ustawieniu znaków 
Po ustawieniu znaków drogowych kontroli podlegają następujące elementy: 
− zgodność kolorystyki luminacji β znaków ze specyfikacją – sprawdzenie  wykonać kolorymetrem, 
− widoczność znaków w dzień określona kolorymetrem, 
− widoczność i odblaskowość znaków w nocy określona reflektometrem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) ustawienia słupa znaku lub zamocowanej tarczy znaku. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary wg 
pkt. 6 niniejszej ST dały pozytywne wyniki. 
 
8.1. Odbiór warunkowy 
Odbiór warunkowy powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 
Do odbioru warunkowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji Kontraktu, 
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 
c) Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów . 
d) Aprobaty Techniczne lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów z SST i ew. PZJ. 
 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie Wydłużonego Okresu Zgłaszania Wad, z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego z tym, że wyniki pomiarów kontrolnych muszą mieścić się w 
rozszerzonych polach tolerancji dla barw występujących na znakach kierunku i miejscowości zgodnie z 
wykresem CIE 1931. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
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9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa ustawienia 1 szt. słupka stalowego uwzględnia: 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− wyznaczenie lokalizacji, 
− wykonanie wykopów, 
− wykonanie fundamentów wraz z pielęgnacją betonu, 
− ustawienie słupków, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w niniejszej ST. 
 
Cena jednostkowa zamocowania 1 szt. tarczy znaku konwencjonalnego uwzględnia: 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− wykonanie tarcz znaków i dostarczenie na miejsce wbudowania, 
− przymocowanie tarcz znaków do słupków, konstrukcji wsporczych lub konstrukcji bramowych, 
− sprawdzenie widoczności, usunięcie gałęzi, przestawienie znaków kolidujących zasłoniętych przez tablicę 

lub ją zasłaniających. 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w niniejszej SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy 
EN-12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – 

wymagania wykonawcze            i metody badań 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 
PN-H-1070/02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 
PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna, wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-C-81556 Wyroby lakierowane. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie 

zmiennych temperatur 
PN-E-04500 Powłoki ochronne cynkowe- zanurzeniowe. 
PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi. Metoda magnetyczna. 
PN-H-87070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowe. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe 
warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach” 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych                                 i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 
października 2002 r. poz. 1393. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
krawężników w ramach projektu budowlanego pn. „Budowa części nieutwardzonej ulicy Kosińskiego wraz z 
rozbudową kanalizacji deszczowej i przebudową obiektów infrastruktury technicznej kolidującej                           
z inwestycją”. 
 
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 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie, kontrolę i odbiór krawężników betonowych. 
W zakres robót wchodzi: 
-  wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15  z oporem 15 cm pod krawężnik betonowy najazdowy 
15x22x100 cm– 37,20 m3 

-  wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 pod opornik 12x25x100 cm– 3,12 m3 
-  ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100cm na podsypce cementowo-piaskowej              
gr. 5 cm – 391,6 m 
-  ustawienie oporników betonowych 12x25x100cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm – 164,4 m 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kraw ężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla pieszych od 

jezdni 
1.4.3. Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika 

na grunt. 
1.4.4. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie. 
1.4.5. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi  

w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Inżyniera. 
 Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie 
później niż 3 tygodnie.  
Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (krawężników, betonu na ławę, cementu, piasku, masy 
zalewowej) dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych 
badań.  
Preferowane są wyroby (krawężniki) i wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM. 
 
2.2. Krawężniki betonowe 
Do wykonania robót należy użyć krawężnik drogowy prostokątny lub trapezowy, jednowarstwowy, gatunku 
I.   
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 [5] w sposób przedstawiony 
w tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w 
warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 
1 Kształt i wymiary 

1.1 Wartości 
dopuszczalnych od-
chyłek od wymiarów 
nomi-nalnych, z 
dokładnością do 
milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4mm i ≤ 10mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 

        - dla powierzchni: ±3%, ≥ 3mm, ≤ 5mm, 
- dla innych części: ±5%, ≥ 3mm,  ≤ 10mm 

1.2 Dopuszczalne 
odchyłki od płaskości 
i prostoliniowości, dla 
długości pomiarowej 

300mm 
      400mm 

500mm 
800mm 

C  
 

 
 
 
± 1,5mm 
± 2,0mm 
± 2,5mm 
± 4,0mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na 

zamrażanie/ 
rozmrażanie z 
udziałem soli 
odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, 
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 
 

2.2 Wytrzymałość na 
zginanie (Klasa 
wytrzymałości 
ustalona w 
dokumentacji 
projektowej lub 
przez Inżyniera) 

F Klasa          Charakterystyczna           Każdy 
pojedynczy 
wytrz.         wytrzymałość, MPa         wynik, MPa 
   1                          3,5                                > 2,8 

         2                          5,0                                > 4,0 
   3                          6,0                                > 4,8 

2.3 Trwałość ze 
względu na 
wytrzymałość 

F Krawężniki mają zadawalającą  trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 
oraz poddawane są normalnej konserwacji 

2.4 Odporność na 
ścieranie 

G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 

 (Klasa odporności 
ustalona w 
dokumentacji 
projektowej lub 
przez Inżyniera) 

 Klasa 
odpor- 
ności 

szerokiej 
ściernej, 
wg zał. 
G normy 
– 
badanie 
podstaw
owe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – badanie 
alternatywne 

   1 
3 
4 

Nie 
określa 
się 
≤ 23mm 
≤ 20mm 

Nie określa się 
• ≤ 20000mm3/5000mm2 

≤ 18000mm3/5000mm2 

2.5 Odporność na 
poślizg/ 
poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana 
i/lub polerowana – zadawalająca odporność, 

b) jeśli wyj ątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy zadekla-
rować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I 
normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia), 

c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w nor-
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malnych warunkach użytkowania krawężnika jest zada-
walająca przez cały okres użytkowania, pod warunkiem 
właściwego utrzymywania i gdy na znacznej części nie 
zostało odsłonięte kruszywo podlegające intensyw-nemu 
polerowaniu. 

2.6 Nasiąkliwość  Nasiąkliwość nie wyższa niż 5 % 

3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygląd J a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i 

odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach 

dwuwarstwowych 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien określić rodzaj tekstury, 

b) tekstura powinna być porównana z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców i 
warunków twardnienia, nie są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 
b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami 

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub 
warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za 
istotne 

 
2.3. Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych 
Do szczelin dylatacyjnych w ławie betonowej i miedzy krawężnikami należy stosować bitumiczną masę 
zalewową wg BN-74/6771-04. 
Do masy zalewowej stosować asfalt drogowy D 70/100 lub mieszaninę asfaltów drogowych tak dobraną, aby 
penetracja jej określona wg PN-EN 1426 wynosiła 90÷120 w temperaturze 25°C.  
Jako składniki mineralne masy należy stosować wypełniacz wapienny oraz wełnę mineralną gatunku II.  
Wskazane jest stosowanie dodatków uszlachetniających właściwości asfaltu, np. paki tłuszczowe, żywice 
syntetyczne. Właściwości masy zalewowej: 
- temperatura mięknienia PiK – 54 ÷ 65°C, 
- płynność osiągalna w temperaturze nie wyższej niż 180°C, 
- spływność mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekraczać 10mm, 
- zdolność wypełniania szczelin w temperaturze 180 ÷ 200°C bez utraty właściwości, 
- odporność na zamrażanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6., 
 
2.4. Materiały do posadowienia krawężników 
Krawężniki posadowione są na ławie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej.  
Ława wykonana z betonu klasy C12/15 według PN-B-06250.  
Do wykonywania betonu należy użyć: 
- cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1, 
- kruszywa spełniającego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład 

mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i 
urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody, 
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- wody wg PN-B-32250, 
- można użyć dodatków lub domieszek według zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadających 

aprobatę techniczną IBDiM. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych.  
Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące.  
Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08.  
Kruszywa należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających 
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.1. Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 
3.2. Do wytwarzania betonu na ławy: 

- wytwórnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w urządzenia do 
wagowego dozowania składników, 

- samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej. 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
4.1. Transport materiałów 
Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  
Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka 
transportowego.  
Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny 
być zgodne z obowiązującymi przepisami.  
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na palecie transportowej.  
W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały co 50 sztukę.  
Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej:  

- oznaczenie (określenie) wyrobu, 
- znak wytwórni, 
- datę produkcji. 

Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających przed 
wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 
Transport cementu wg BN-88/6731-08. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.1. Ława betonowa 
Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu.  
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie należy wykonywać zgodnie z PN-B-06251 z betonu C12/15, przy czym należy stosować 
minimum co 50m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową wg 2.4.  
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Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2°C oraz 
wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu.  
Natychmiast po rozłożeniu mieszanki należy przystąpić do jej zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć 
się po upływie dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.  
Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację należy 
rozpocząć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie co najmniej 3 
dni do 7 dni w czasie suchej pogody. 
 
5.2. Ustawienie krawężników 
Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 
5 cm po zagęszczeniu.  
Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5mm, minimum co 50m stosować szczeliny 
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej.  
Przy układaniu krawężników na łukach należy stosować krawężniki o długości 50cm. 
Światło krawężnika od strony jezdni powinno wynosić 6-12cm, a przy przejściach dla pieszych 2cm.  
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  
 
5.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny należy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 1:2.  
Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.  
Szczeliny dylatacyjne należy zalewać masą zalewową wg pkt. 2.4. po ich uprzednim starannym oczyszczeniu 
na pełną głębokość i osuszeniu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Należy sprawdzić: 
a) krawężniki betonowe: 

- wygląd zewnętrzny na zgodność z wymaganiami PN-B-10021, 
- kształt i wymiary na zgodność z wymaganiami PN-B-10021, 
- Aprobaty Techniczne 
- komplet badań laboratoryjnych dostarczonych przez Wykonawcę. 

b) materiały do posadowienia krawężników, podsypek i wypełnienia spoin: 
- wytrzymałość na ściskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250 - średnio co drugą partię betonu 

rozumianą jako ilość betonu zużytą w ciągu jednej działki dziennej i w przypadkach wątpliwych,  
- konsystencję betonu - przy każdym załadunku, 
- właściwości cementu klasy 32,5N - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta  

z wymaganiami odpowiednich norm, 
- piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-06714/12), 

zawartość pyłów mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartość zanieczyszczeń organicznych (wg 
PN-EN 1744-1) – 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż 1500 Mg i 
każdorazowo przy zmianie źródła dostawy, 

- wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii  6 próbek (3 dla R7 i 3 dla 
R28) - 1 raz w czasie budowy i w przypadku wątpliwości; wytrzymałość powinna wynosić min. 
R7≥10 MPa, R28 ≥ 14MPa. 

 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Kontrola wykonania ławy betonowej 
Należy sprawdzić co 20mb: 
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacja Projektową; dopuszczalne 

odchyłki niwelety ławy  ±1cm na każde 100mb, 
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie może przekraczać ±1cm na każde 100mb, 
c) wymiary ławy , dopuszczalne odchyłki: 
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- dla wysokości - ±10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości - ±20% szerokości projektowanej. 

d) równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3m - nierówności nie mogą przekraczać 1cm na każde 
100mb. 

6.2.2. Kontrola ułożenia krawężników 
Należy sprawdzić co 20mb : 
a) zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników z Dokumentacją Projektową, dopuszczalne 

odchyłki niwelety ±1cm na każde 100mb, 
b) usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać ±1cm na każde 100mb, 
c) równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3m - nierówności nie mogą przekraczać 0,5cm 

na każde 100mb. 
6.2.3. Kontrola wypełnienia spoin 
Zaprawę do wypełnienia spoin należy skontrolować co najmniej raz przy wykonywaniu robót i w 
przypadkach wątpliwych.  
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić nie mniej niż 30MPa. 
Szerokość i dokładność wypełnienia spoin należy skontrolować na każdych 10 metrach ustawionego 
krawężnika. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość i mieć szerokość ok. 5mm.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionego krawężnika betonowego lub kamiennego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiami SST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa ustawienia 1m krawężnika uwzględnia: 
− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 
− wykonanie wykopu pod ławę , 
− wykonanie szalunku pod ławę betonową,  
− wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej C12/15, 
− przygotowanie, rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej grubości 3cm po 

zagęszczeniu, 
− ustawienie krawężników w pionie lub na płask, 
− przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie spoin, 
− zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika i ubicie, 
− wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejszą ST 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-B-06250  Beton zwykły. 
PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania 
PN-EN 1744-1  Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 
użytku. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda 

Pierścień i Kula. 
PN-EN 1426  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą. 
PN-N-03010  Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
BN-6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
BN-6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
BN-68/8933-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące ustawienia obrzeży betonowych w ramach projektu 
budowlanego pn. „Budowa części nieutwardzonej ulicy Kosińskiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej    
i przebudową obiektów infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją”. 
 
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 ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem obrzeży 
betonowych 8x30x100 cm na ławie betonowej z betonu C12/15. Wszystkie materiały użyte do budowy 
powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
W zakres robót wchodzi: 
-  wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 pod obrzeże betonowe 8x30x100 cm – 0,09 m3, 
-  ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm – 6,5 m. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obramowanie chodników – umocnienie bocznych krawędzi chodnika wykonane z obrzeży 

betonowych  
1.4.2. Koryto chodnika– element uformowany w podłożu w celu ułożenia w nim konstrukcji chodnika. 
1.4.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu . 
1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi 

w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
  
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST DM.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt 2.  
  
2.2.Stosowane materiały  
Materiałami stosowanymi są:  
-obrzeża 8x30cm odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340,  
-beton C12/15,  
-deskowania systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunku ławy.  
  
2.3.Betonowe obrzeża chodnikowe -wymagania techniczne  
2.3.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  
Powierzchnie obrzeży 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 nie powinny przekraczać: 
Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń dla gat.1  
Dopuszczalna odchyłka na długości obrzeża l: ±8mm 
Dopuszczalna odchyłka na szerokości i wysokości obrzeża b, h,: ±3mm 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi: 2 
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne niedopuszczalne graniczących 
pozostałe powierzchnie:  
-  nie więcej niż: 2 
-  długość, nie więcej niż: 20mm 
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-  głębokość, nie więcej niż: 6mm 
2.3.2.Składowanie  
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków.  
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długość minimum 5cm większa niż szerokość 
obrzeża. 
2.3.3.Beton  
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206-1:2003 klasy min. C20/25. Dopuszcza się 
stosowanie obrzeży wibroprasowanych  posiadających odpowiednią Aprobatę Techniczną. Wymagania:  
-beton o klasie wytrzymałości na ściskanie min. C20/25 Parametry określone na gotowym prefabrykacie:  
-nasiąkliwość ≤ 5,0%,  
-mrozoodporność ≥ F150  
-ścieralność na tarczy Boehmego: ≤ 3mm  
-nośność obrzeża: 8x30x100 cm ≥ 4,5 kN 8x30x75 cm ≥ 6,2 kN  
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji wyniki badań użytych obrzeży.  
  
2.4.Materiały na ławę  
Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować beton cementowy o parametrach: klasa wytrzymałości na 
ściskanie C12/15, klasa ekspozycji XF1. Zalecana konsystencja mieszanki betonowej to:V1÷V2 badana wg 
PN-EN 12350-3:2001 lub S1 badana wg PN-EN 12350-2:2001  
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004.  
Cement klasy 32,5 N lub R rodzaju CEM I wg PN-EN 197-1:2002  
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu. 
 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.1. Transport materiałów 
Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach 
drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki 
transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami. Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich 
opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały co 
najmniej co 50 sztukę.  
Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej: 
- oznaczenie(określenie) wyrobu, 
- znak wytwórni, 
- datę produkcji. 
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 
5.1. Koryto  
Koryto pod podsypkę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie powinien wynosić co najmniej Is ≥ 0,98.  
 
5.2. Ustawienie obrzeży 
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Pod obrzeża betonowe należy wykonać ławę betonową z oporem z betonu C12/15. Ustawienie obrzeży 
należy wykonać ze spoinami szerokości ok. 5mm, spoiny miedzy obrzeżami należy wypełnić piaskiem..Tylna 
ścianę obrzeży należy obsypać gruntem i ubić. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.1. Badania w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań zgodnie z punktem 2.1. niniejszej SST. 
 
6.2. Kontrola materiałów 
Należy sprawdzić: 
a) obrzeża: 
• wygląd zewnętrzny, 
• kształt i wymiary, 
• Aprobaty Techniczne  
• komplet badań laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawcę. 
b) materiały do podsypek i wypełnienia spoin: 
• piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-06714/12), 

zawartość pyłów mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zawartość zanieczyszczeń 
organicznych (wg PN-EN 1744-1) – 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż 
1500Mg i każdorazowo przy zmianie źródła dostawy, 

• właściwości cementu klasy 32,5N – zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z 
wymogami odpowiednich norm. 

 
6.3. Kontrola ułożenia obrzeży 
Należy sprawdzić: 
a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki grubości  ±1cm 
b) światło obrzeży od strony chodnika – co 20mb, dopuszczalne odchyłki ±1cm na każde 100mb, 
c) usytuowanie w planie – co 20mb, odchyłki nie mogą przekraczać ± 1cm na każde 100mb, 
d) równość górnej powierzchni obrzeży łatą 3m – minimum w dwóch punktach na każde 100 mb - nie 

może przekraczać 1cm . 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ułożonych obrzeży. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostki obmiarowej 1 m ułożenia obrzeży obejmuje: 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 
- wykonanie ławy betonowej, 
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- ustawienie obrzeży, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem, 
- wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejszą SST. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 
użytku. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-N-03010  Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
 
 
 


