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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy podsypki piaskowej w ramach  

projektu Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego w Bydgoszczy. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

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

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw podsypki piaskowej: 

- gr. 20 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni miejsc postojowych, 

- gr. 15 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

 
2. MATERIAŁY 
1.2. Zastosowane materiały 

Materiałem zastosowanymi przy wykonywaniu warstwy podsypki jest piasek. 

Dopuszcza się użycie pełnowartościowego i niezanieczyszczonego materiału z robót ziemnych. 

 
2.2. Właściwości kruszywa 
- różnoziarnistość 

d60 : d10 ≥5 

gdzie: d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odsączającą lub odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odsączającą lub odcinającą, 

- szczelność: 

D15 : d85 < 5 

gdzie: D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej, 

d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonaniu warstw podsypki warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie 

odcinającej. 

- wskaźnika zagęszczenia 1,00 według normalnej próby Proctora (PN-B-04481, metoda I lub II), badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12. 

- wodoprzepuszczalność – wartość współczynnika wodoprzepuszczalności powinna przekraczać 8 m/dobę. 

- piasek stosowany do warstwy podsypkowej powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13043, PNEN 13242+A1 oraz PN-EN 12620 dla gruntu 1 i 2. 

 
2.3. Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej 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. 

 

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 przystępujący do wykonania warstwy podsypki powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek lun koparko-ładowarek, 

- walców, 

- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 

4. TRANSPORT 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 
5.1. Zasady ogólne 
Wykonanie warstwy podsypki należy poprzedzić wykonaniem profilowania dna koryta oraz badaniem jego zagęszczenia. Profilowanie podłoża powinno być 

wykonane w korzystnych warunkach atmosferycznych i skoordynowane z kompleksowym wykonaniem wszystkich elementów nawierzchni. 

 

5.2. Rozkładanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o grubości wynikającej z konieczności lokalnego wyrównania z zachowaniem wymaganych spadków 

i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 

projektowaną. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich 

właściwościach. 

 
5.3. Zagęszczenie kruszywa 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 

nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
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Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, 

przeprowadzonej według PN-B-04481. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% 

jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. 

W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

 
5.4. Utrzymanie warstwy podsypki piaskowej 
Warstwa podsypki po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać kopie ich wyników Inżynierowi. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2. 

 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odcinającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odcinającej 

 

 
 
6.3.1.1. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

 

6.3.1.2. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 2 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć 2 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 

6.3.1.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

 
6.3.1.4. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

 
6.3.1.5. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Powinna być mierzona w co najmniej trzech 

punktach na każdej działce roboczej 

 
6.3.1.6. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1. Zagęszczenie należy badać przynajmniej w jednym punkcie 

na każdej działce roboczej. 

 
6.3.1.7. Wilgotność kruszywa 
Wilgotność sprawdzać dwa razy dziennie proporcjonalnie do czasu wykonywania robót. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według 

PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 
6.3.1.8. Uziarnienie kruszywa 
Należy sprawdzać codziennie i porównywać z wartościami projektowanymi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

 
7.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy podsypki piaskowej. Obmiar przeprowadzić w obecności Inżyniera. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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. Odbiór warstwy podsypki piaskowej należy dokonać na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników z bieżącej kontroli jakości materiałów i robot, ewentualnych badań i pomiarów uzupełnionych 

oraz oględzin warstwy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 
 
9.1. Cena jednostkowa  

Cena wykonania 1m2 warstwy podsypki z piasku obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- zakup, załadunek, transport i rozładunek materiałów, 

- rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- utrzymanie warstwy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

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

- 2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

- 3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

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

- 5. PN-EN 933-8 Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

- 6. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 2: Rozpoznanie i badania podłoża gruntowego 

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

 

10.2. Inne dokumenty 

- 8. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBD i M W- wa 1978. 9. Dz.U. Nr 43 – Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 


