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08.08.2017r. 
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 chodnika na ul. Karolewskiej na              
os. CzyŜkówko”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Kontraktowych i naleŜy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

 
D.00.00.00 Wymagania ogólne        
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych     
D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic       
D.02.01.01 Wykonanie wykopów        
D.02.03.01 Wykonanie nasypów        
D.03.02.01 Odwodnienie i kanalizacja deszczowa       
D.03.02.01a  Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych    
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 
D.04.02.01 Warstwa odcinająca 
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie   
D.04.06.02 Podbudowa z betonu C8/10 
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno      
D.05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej   
D.05.03.23g Zabezpieczenie geokompozytem nawierzchni przed spękaniami odbitymi   
D.07.01.01 Oznakowanie poziome        
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe        
D.08.01.01b KrawęŜniki betonowe  
D.08.02.01 Chodnik z płytek dla niewidomych                                         
D.08.03.01 Betonowe obrzeŜa chodnikowe       
 
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
   
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową 

(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 (montaŜowa) - 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, słuŜący 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.   InŜynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych       
           (wyznaczona przez zamawiającego, o której poinformowany jest Wykonawca),        
           odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
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1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.4.8. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona 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 ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4.13 Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami 

słuŜący 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 słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu 

na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. 
Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne  
w konstrukcji nawierzchni. MoŜe 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 podłoŜa. MoŜe 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

 
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. 
 
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 moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 
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1.4.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 
1.4.22. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 
1.4.23. PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umoŜliwienia 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 podłuŜnym) istniejącego 
połączenia. 

 
1.4.27. Szerokość uŜytkowa 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-
uŜytkowych. Zadanie moŜe 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 przekaŜe 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 
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 moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Dane określone w SST będą uwaŜane 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. 
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ 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, Ŝe 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 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, 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 ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

I)   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
II) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
III)  moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, 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 poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się 
uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte 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 uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie 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. 
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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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 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 uŜywane 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 niŜ 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. RównowaŜność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać mają 
materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosować 
się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów 
przepisów, chyba Ŝe 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 niŜ wymagany przez 
wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i 
zatwierdzenia na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
RóŜnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 14 dni przed 
datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, Ŝe 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, Ŝe wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 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. 
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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 Ŝadnych 
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 uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
 KaŜdy 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 moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, 
albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany 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 
uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektorowi Nadzoru, nie moŜe 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 
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 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia 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 kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 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 obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, 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. 
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 takŜe 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 rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ 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 naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości 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, 
- wyposaŜenie 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 takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem 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, 
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- 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 załoŜoną 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 moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe 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, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną 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. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 
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, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość 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 moŜna 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 niŜ 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. 
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 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. 
JeŜeli wyniki tych badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru wykaŜą, Ŝe badania Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
 InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe 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, jeŜeli 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, kaŜda 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 bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 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 InŜyniera/Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez InŜyniera 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 InŜyniera/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 przedłoŜone 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko 13 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
(2) KsiąŜka Obmiarów  
 KsiąŜka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze 
Robót i wpisuje do KsiąŜki 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 kaŜde Ŝyczenie 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 
Ŝyczenie 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 wzdłuŜ linii 
osiowej. 
 Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 - jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone 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. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej 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 KsiąŜki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do KsiąŜki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
 W zaleŜności 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 umoŜliwiającym 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 niŜ 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 przedłoŜonych 
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, Ŝe 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. 
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 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeŜeli 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 KsiąŜkę 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 zuŜytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na Teren Budowy. 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 Do cen jednostkowych nie naleŜy 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) 
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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 chodnika na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko”. 
 
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 
umoŜliwiającymi 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 załoŜonych    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 pikietaŜu trasy min. co 50 m poza granicą robót; 
g) oznaczenie pikietaŜu w sposób trwały oraz odtwarzanie uszkodzonych punktów na bieŜąco do końca okresu 

gwarancyjnego; 
h) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

 
Ilość robót do wykonania: 
- trasa dróg w terenie równinnym – 0,231 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 naleŜy 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 naleŜy 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 pikietaŜu 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 InŜynierem. 
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej naleŜy stosować materiały zgodne z Instrukcjami technicznymi 
G-1 i G-2. 
 
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 naleŜy stosować następujący sprzęt: 
• teodolity lub tachimetry, 
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• 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 moŜna 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 InŜyniera 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. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się 
od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformować o tym InŜyniera. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej 
i rzędnych rzeczywistych zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia InŜyniera 
oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez InŜyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i 
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez InŜyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. JeŜeli 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 naleŜą 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 
uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych, 
połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie moŜe przekraczać 500m. 
Zamawiający powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi trasy drogowej a 
takŜe przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy 
drogowej powinna być nie większa niŜ 300 m. 
Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach 
wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie, zaakceptowany przez InŜyniera. 
Rzędne reperów roboczych naleŜy 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 wyposaŜone w dodatkowe tablice zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  
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5.3. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy drogowej naleŜy 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 zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 50m. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie 
moŜe być większe niŜ 3 cm dla drogi ekspresowej i 5cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi 
trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć 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 
naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naleŜy stosować w przypadku nasypów o 
wysokości przekraczającej 1m. Odległość między palikami lub wiechami naleŜy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
Dla sprawdzenie prawidłowości pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujące pochylenie 
skarp. Skarpowniki naleŜy ustawiać w odległościach uzgodnionych z InŜynierem. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z Dokumentacją Projektową. 
 
5.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
W oparciu o poligonizacji państwowej i osnowy realizacyjnej naleŜy 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 naleŜy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUG i K, zgodnie 
z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 
-   oś drogi naleŜy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i prostych, 
- robocze punkty wysokościowe naleŜy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego obiektu, 
-   wyznaczenie nasypów i wykopów naleŜy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą. 
 
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 InŜynierowi. 
 
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, 
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− 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 pikietaŜu 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 chodnika na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko”. 
 
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: 
- podbudowy bitumicznej pod wykop pod przykanaliki gr. 10 cm – 12,6 m2, 
- podbudowy z kruszywa pod wykop pod przykanaliki gr. 20 cm – 12,6 m2, 
- krawęŜników betonowych 15/x22/30x100 cm na podsypce piaskowej – 11,0 m, 
- ław betonowych pod krawęŜniki – 0,7 m3, 
- obrzeŜy betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej – 25,7 m, 
- wpustów ulicznych – 2 szt., 
- nawierzchni chodnika z kostki betonowej w okolicy pkt. C na połączeniu nowoprojektowanego chodnika            
z istniejącym (23,1 m2) oraz  w okolicy nowego przejścia dla pieszych przy skrzyŜowaniu ul. Karolewskiej               
z ul. Byszewską (1,3 m2) – 24,4 m2, 
Łączna ilość gruzu do wywozu – 11,4 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 moŜe być 
wykorzystany sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez InŜyniera: 
- ładowarki, koparki 
- samochody cięŜarowe, 
- 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. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki moŜna 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 
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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 InŜyniera. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 
rozbiórkowej, InŜynier moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
określony przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
InŜyniera. 
Wszystkie elementy moŜliwe 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 InŜyniera. 
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 obrzeŜy, krawęŜników – 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 uŜycia, z ułoŜeniem na 
poboczu, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoŜa 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 Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem wykopów w ramach projektu budowlanego pn. „Budowa chodnika na                
ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko”. 
 
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 chodnika   – 148,4 m3   
- wykopy gruntu rodzimego pod elementy kanalizacji deszczowej    – 18,4 m3   

Razem – 166,8 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 obciąŜenia od środków 
transportowych i urządzeń na i w korpusie drogowym. 
1.4.2. Głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
1.4.3. PodłoŜe nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leŜący bezpośrednio pod konstrukcji nawierzchni 
do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niŜ do głębokości 1 m od zaprojektowanej powierzchni robót 
ziemnych.  
1.4.4. PodłoŜe budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniŜej 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, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3). 
1.4.7. Wskaźnik ró Ŝnoziarnistości – 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 obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205 
 
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 
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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 InŜyniera. JeŜeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów nie będące 
nadmiarem objętości robót ziemnych zostały za zgodą InŜyniera wywiezione przez Wykonawcę poza Teren 
Budowy z przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 
własnych, zaakceptowanych przez InŜyniera. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny 
być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. InŜynier moŜe 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 uŜywania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak teŜ w 
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt uŜywany w robotach ziemnych powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację InŜyniera. 
 
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 naleŜy 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 obciąŜa 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 rozłoŜenie i zagęszczenie 
gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i Specyfikacji Technicznych. O ile InŜynier zezwoli na czasowe 
składowanie gruntów naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. JeŜeli grunt 
jest zamarznięty nie naleŜy odspajać go do głębokości około 0,5m powyŜej projektowanych rzędnych robót 
ziemnych. 
 
5.1.2. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie 
robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym spadki 
umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w 
przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny 
wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. NiezaleŜnie od budowy 
urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji Projektowej, 
Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które umoŜliwiają 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 
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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 naleŜy wyznaczyć dla przyrostu obciąŜenia od 0,05MPa do 0,15MPa przy zastosowaniu 
płyty VSS o średnicy 300mm. Końcowe obciąŜenie powinno wynosić 0,25MPa. 
Obliczenie wyników wg wzoru: 

D
s

p
E •

∆
∆=

4

3  

w którym: 
 ∆p – róŜnica nacisków (MPa) 

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

JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 
rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiającego uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji InŜynierowi. 
 
5.2. Ruch budowlany 
Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 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 powyŜej warunków, obciąŜą 
Wykonawcę. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.1. ZałoŜenia ogólne  
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać 
kopie ich wyników do InŜyniera. 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 naleŜy wpisywać do: 
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
- protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
 
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 podłuŜnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

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

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej 
warstwy lecz nie rzadziej niŜ raz na 500m3 nasypu 

9 Badanie nośności VSS Badanie nośności naleŜy wykonać na powierzchni robót 
ziemnych, co najmniej raz na 2000m2 powierzchni i w 
miejscach wątpliwych wskazanych przez InŜyniera 
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6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów 
W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy 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 
RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać –2 cm i +0cm. 
Szerokość korpusu wykopu i nasypu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10cm, a 
krawędzie dna wykopu lub korony nasypu nie powinny mieć wyraźnych załamań. Pochylenie skarp wykopu 
lub nasypu nie moŜe róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości, wyraŜonej tangensem 
kąta. Maksymalna głębokość lokalnych wklęśnięć na powierzchni skarp nie moŜe przekraczać 10cm przy 
pomiarze łatą 3m. Z profilowanej powierzchni skarp naleŜy usunąć kamienie większe niŜ 80mm. 
 
Tabela 2. Dokładność wykonania budowli ziemnych: 
 
 
Lp. 

 
Część budowli 
 

 
Jednostka 

 
Dokładność 

1  
PodłoŜe nawierzchni: 

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

 
 
cm 
% 
cm 

 
 
± 3 
± 0,5 
+0, - 2 

2  
Korpus ziemny (jeŜeli będzie na nim warstwa ulepszonego podłoŜa): 

- 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  
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, jeŜeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinien 
przedstawić wszystkie dokumenty z bieŜącej kontroli jakości robót. Ponadto Wykonawca powinien 
przygotować i przedstawić tabelarycznie zestawienie wartości wskaźnika zagęszczenia lub pierwotnego i 
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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 

podłoŜa przez obciąŜenie 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 podłoŜa 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 chodnika                                          
na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko”. 
 
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: 
- podsypki pod przykanalikami      – 1,5 m3 
- zasypki przykanalików       – 2,9 m3 
- zasypania wykopów liniowych kanalizacji deszczowej   – 6,9 m3 
- nasypu pod konstrukcję chodnika      – 9,7 m3 
        Razem – 21,0 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 - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 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, połoŜone 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, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, (Mg/m3). 

 
1.4.9. Wskaźnik ró Ŝnoziarnistości – 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 obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205, 

 E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu 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 
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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 bieŜąco w czasie trwania robót 
ziemnych na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych. JeŜeli 
Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeŜeń 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 uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak teŜ w czasie odspajania, 
transportu, wbudowania i zagęszczania. Do zagęszczania nasypów naleŜy uŜywać walce gładkie, walce 
wibracyjne lub ubijaki mechaniczne. Dobór sprzętu zagęszczającego zaleŜy od rodzaju gruntu i grubości 
zagęszczanej warstwy. UŜywany sprzęt powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
 
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 InŜyniera. 
Miejsce dokopu powinno być tak dobrane, Ŝeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak 
najkrótszych odległościach. O ile to moŜliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie 
ze spadkiem terenu. 
 
5.1.2. Zasady prowadzenia robót w dokopie 
Pozyskiwanie gruntu z dokopu moŜe rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności 
zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez InŜyniera. Głębokość na 
jaką naleŜy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do 
budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba, Ŝe 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 InŜyniera. Roboty te będą 
włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów 
nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez InŜyniera. 
Dno dokopu naleŜy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku moŜliwego 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 podłoŜa nasypu do głębokości 0,5m od powierzchni terenu. JeŜeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest 
mniejsza niŜ 0,97 lub E2 ≤ 60MPa Wykonawca powinien dogęścić podłoŜe tak, aby powyŜsze wymaganie 
zostało spełnione. Nasypy winny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłuŜnego, które zostały określone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagań dotyczących 
dokładności określonych w niniejszej ST. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania naleŜy przestrzegać zasad: 
• grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 
• jeŜeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niŜ 1:5 naleŜy dla 

zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie w spadku górnej powierzchni 
4% ±1% i szerokości 1,0m; 
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• nasypy naleŜy 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 zaleŜności od rodzaju gruntu i 
sprzętu uŜywanego do zagęszczenia. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu moŜe nastąpić 
dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej, 

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

• warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy układać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze 
spadkiem górnej powierzchni około 4%. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemoŜliwiać 
lokalne gromadzenie się wody. 

• jeŜeli 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 naleŜy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niŜ 5,18 m/dobę i wskaźniku róŜnoziarnistości U 
≥ 5; 

• styk dwóch przyległych części nasypu, zbudowany z róŜnorodnych 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 uniemoŜliwia osiągnięcie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli 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 moŜliwe osiągnięcie w 
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie wolno wbudowywać gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem. W czasie duŜych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 
wznowieniem robót naleŜy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. JeŜeli warstwa 
niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła, to nie naleŜy jej przed rozmarznięciem zagęszczać lub układać 
na niej następnych warstw. 
 
5.3. Zagęszczenie i nośność gruntu 
KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. RozłoŜone warstwy gruntu naleŜy 
zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Grubość warstwy zagęszczonej powinna być ustalona z 
uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu oraz załoŜonej 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 InŜyniera. JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie 
warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do 
wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. JeŜeli 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. JeŜeli wilgotność naturalna 
gruntu jest niŜsza od wilgotności optymalnej o więcej niŜ podano powyŜej, to wilgotność gruntu naleŜy 
zwiększyć przez dodanie wody. 
JeŜeli wilgotność gruntu jest wyŜsza od wilgotności optymalnej o więcej niŜ podano powyŜej, to gruntu 
naleŜy osuszyć. Metody osuszania gruntu Wykonawca uzgodni z InŜynierem. W przypadku uŜycia sprzętu 
wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku próbnym.  
 
5.4. Zasypki wykopów na instalacje 
Zasypki wykopów do wysokości 30cm powyŜej wierzchu przewodu lub jego obudowy naleŜy zasypywać 
gruntem piaszczystym lub pospółką o ziarnach nie większych niŜ 20mm aby nie uszkodzić przewodu, 
uwzględniając szczegółowe wymagania projektu instalacji. Zasypki wąskoprzestrzennych wykopów 
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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).  
NaleŜy uwaŜać, aby nie spowodować przemieszczenia przewodu. Zasypkę do wysokości 1 m ponad obudową 
przewodu naleŜy 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. ZałoŜenia ogólne  
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać 
kopie ich wyników do InŜyniera. 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 naleŜy 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 naleŜy 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 kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w 
korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niŜ 1 raz na 3000m3 gruntu. W kaŜdym 
badaniu naleŜy określić: 
• 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 róŜnoziarnistości. 
 
6.2.2. Badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 
Polegają na sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia kaŜdej warstwy, 
c) grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania naleŜy prowadzić nie rzadziej niŜ 

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 naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ jeden raz w trzech punktach na 1000m2 warstwy. 
Nośność naleŜy badać na powierzchni robót ziemnych co najmniej raz na 2000m2 powierzchni i w miejscach 
wątpliwych. 
Wyniki kontroli naleŜy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej 
warstwy nasypu lub podłoŜa pod nasypem powinna być potwierdzona przez InŜyniera 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, 
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• 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 InŜyniera 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 jeŜeli 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. 
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 

podłoŜa przez obciąŜenie 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 podłoŜa 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 chodnika na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko”, gmina Bydgoszcz. 
Budowa kanalizacji deszczowej związana jest z przebudową istniejącego układu drogowego (wg branŜy 
drogowej). 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych wyŜej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów i wykonawstwem, a takŜe roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty obejmują budowę przykanalików i wpustów kanalizacji deszczowej w ul. Karolewskiej. W zakres 
kanalizacji deszczowej wchodzą: 
− wpust uliczny typowy betonowy Ø500mm z osadnikiem 1m, płytą pokrywową, pierścieniem odciąŜającym 

i rusztem uchylnym 40x60cm D400)    – 2 szt., 
− rury PVCø200x5,9mm SN8 – układane w wykopach  – 12,8 m. 
 
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 montaŜu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych 
względnie opadowych, 
- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki, 
- ułoŜenie kanałów w wykopach, 
- próbę szczelności kanałów rurowych, 
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem, 
- wykonanie studzienek rewizyjnych z gotowych elementów betonowych i Ŝelbetowych, 
-  wykonanie studzienek wpustów ulicznych z gotowych elementów betonowych i Ŝelbetowych, 
- wykonanie dwuwarstwowej powłoki izolacyjnej powierzchni betonowych i Ŝelbetowych, 
- 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 
branŜy drogowej) 
-  inwentaryzacja geodezyjna. 
 
1.5. Określenia podstawowe w SST 
Określenia podstawowe uŜyte 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 
cięŜkości 
1.5.3. Właz kanałowy – element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 
lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
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. PodłoŜe naturalne z podsypką - podłoŜe naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z 
gruntu drobnoziarnistego, albo podłoŜe naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na 
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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 słuŜąca do przenoszenia 
obciąŜeń 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 moŜliwe 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. PodłoŜe wzmocnione - podłoŜe na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoŜa moŜe polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub Ŝwir 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 podłoŜem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 
przewód kanalizacyjny. 
1.5.15. Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuŜ 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. PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy leŜący 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 najwyŜszą 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 
róŜnice w tolerancji wykonania). Zaprojektowana technologia daje moŜliwość 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. 
 
2.2. Wpusty kanalizacyjne 
2.2.1. Wpusty kanalizacji deszczowej i włączenia. 
Wpusty deszczowe projektuje się jako uliczne typowe betonowe Ø500mm z osadnikiem, płytą pokrywową, 
pierścieniem odciąŜającym i rusztem Ŝeliwnym 60x40 cm (D 400) na zawiasach wg PN-EN 124. Wpust 
Ŝeliwny z Ŝeliwa 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 
naleŜy 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 naleŜy zabezpieczyć przeciwwilgociowo masą bitumiczną.  
2.2.1.1. 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 InŜyniera tego źródła i powinien zapewnić InŜyniera, Ŝe zakład dostarczający ma 
aprobatę niezaleŜnej instytucji wystawiającej certyfikat i moŜe spełniać wymogi Kontraktu. Elementy 
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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 niŜ 5%.  
2.2.1.2. Materiały izolacyjne 
Przewody z tworzyw sztucznych wymagających stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych winny posiadać 
powłoki fabryczne. 
Zewnętrznych izolacja elementów betonowych i Ŝelbetowych – w gruncie 2x lepik asfaltowy wg PN-B-
24000. 
UŜyte 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 uŜycia; 
- nietoksyczność i nieszkodliwość dla środowiska naturalnego. 
Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić InŜynierowi numer partii towaru oraz 
aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta materiału. 
2.2.1.3. Materiał na posdypkę, obsypkę i zasypkę 
Jako materiał naleŜy stosować grunty sypkie niewysadzinowe tj.  piasek drobno i średnioziarnisty wg PN-
86/B-02480 „Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów”. 
 
2.3. Składowanie materiałów 
2.3.1. Rury PVC 
Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, 
temperatura nie wyŜsza niŜ 40ºC i opadami atmosferycznymi. DłuŜsze składowanie powinno odbywać się w 
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury z PVC nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając 
przewietrzanie. Rury o róŜnych średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest 
to moŜliwe, rury o grubszej ściance powinny znajdować się na spodzie. Rury naleŜy składować w połoŜeniu 
poziomym na płaskim i równym podłoŜu, naleŜy składować je na podkładach drewnianych, wysokość stosu 
nie powinna przekraczać 1,5m.  
2.3.2. Piasek i kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka rurociągu. PodłoŜe 
składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo 
przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
2.3.2. Kręgi betonowe, Ŝelbetowe i włazy 
Składowanie kręgów moŜe odbywać się na gruncie nieutwardzonym, pod warunkiem, Ŝe nacisk na grunt nie 
przekracza 0,5MPa. Przy składowaniu wyrobów (drobno wymiarowych) w pozycji wbudowania wysokość 
składowania nie powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umoŜliwi ć dostęp do poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. Składowanie włazów moŜe odbywać się na odkrytych 
składowiskach z dala od substancji działających korodująco. Studzienki z tworzyw sztucznych naleŜy 
składować w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie były naraŜone na 
uszkodzenia. Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze poniŜej 40°C. Studzienki 
naleŜy chronić przed kontaktem z olejami i smarami. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie 
prefabrykatów naleŜy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych oraz odpowiednimi przepisami bhp. 
2.3.3. Cegła kanalizacyjna 
Cegła kanalizacyjna moŜe być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 
odpowiednimi spadkami umoŜliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu składowania 
powinny być ułoŜone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być 
ułoŜone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą być 
ułoŜone 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 uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, maszyn, urządzeń itp. 
3.1. Do robót ziemnych moŜna stosować następujący sprzęt: 
- sprzęt do zagęszczenia gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne), 
- samochody samowyładowcze do 5t, 
- pompę wysokociśnieniową elektryczną 250 atm 
- przyczepa dłuŜycowa 10t 
- samochód dostawczy 
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- samochód WUKO-SW do 5t 
- spycharka gąsienicowa 55kW 
- spycharka gąsienicowa 74kW 
- pompa do betonu z rurociągiem 7,5t 
- betoniarka przeciwbieŜna 250dm3 
- betoniarka wolnospadowa 150dm3 
- koparka jedno-naczyniowa na podłoŜu gąsienicowym 0,25m3 
- walec wibracyjny samojezdny 7,5t 
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h 
- Ŝuraw samochodowy 
3.2. Do robót przygotowawczych moŜna stosować następujący sprzęt: 
- 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, słuŜące do zamykania kanałów podczas napraw, badań odbiorczych na szczelność i 
płukania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur i kształtek 
Przewóz rur moŜe 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 naleŜy rur rzucać. Rury nie pakietowane, w czasie transportu, powinny 
być układane na równym podłoŜu na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10cm i grubości co 
najmniej 2,5cm – ułoŜonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie 
tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodowych. Zabezpieczenie przed 
przesuwaniem się dolnej 
warstwy rur moŜna 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 podłoŜu, 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 uŜyciu Ŝurawi naleŜy stosować liny miękkie np. 
nylonowe, bawełniano-konopne czy z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosować metalowych lin lub 
łańcuchów. Kształtki kanalizacyjne naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach w sposób 
uniemoŜliwiający ich niekontrolowane przemieszczanie się i uszkodzenie. 
 
4.2. Transport kręgów i włazów 
Elementy wpustów powinny być przewoŜone 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 ułoŜonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w 
czasie transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących moŜliwość uszkodzenia tych 
powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed 
uszkodzeniami. Podnoszenie i opuszczanie kręgów naleŜy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia, 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Włazy mogą być transportowane dowolnymi 
środkami transportu. NaleŜy zabezpieczyć je 
podczas transportu przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone 
luzem natomiast typu lekkiego naleŜy 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 obniŜenia temperatury 
przekraczającej granice określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.4. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewoŜone 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 
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Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub 
luzem. Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
Cegły transportowane luzem naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w 
jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać 
wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewoŜone środkami transportu samochodowego pod warunkiem 
stosowania opinek. Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów przewoŜonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy uŜyciu 
przyrządów pomocniczych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty naleŜy 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 montaŜu sieci kanalizacyjnych naleŜy: 
- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
- obniŜyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia 
wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
- przygotować podłoŜe 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 moŜna przystąpić po uzyskaniu zgody właściciela drogi oraz po geodezyjnym wytyczeniu 
tras i lokalizacji obiektów. Z tyczenia geodezyjnego naleŜy 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 zbliŜeń 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 ułoŜeniu i montaŜu rury obsypkę naleŜy 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 niŜ 15cm) lub lekkim 
sprzętem (warstwami do 30cm grubości) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu cięŜkiego. Normalnych 
cięŜkich narzędzi zagęszczających moŜna uŜywać na wysokości powyŜej 1m od krawędzi rury. Połączenia 
rur pozostawić odkryte do wykonania pozytywnej próby szczelności. 
Na zasypkę główną wykopu w strefie drogowej naleŜy uŜyć 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 naleŜy wznosić równomiernie, a grunt naleŜy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, 
o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliŜonej 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 
leŜących do 1.0m powyŜej wierzchu przewodu naleŜy uŜywać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować 
niezamierzonego odkształcenia przewodu.  
Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy moŜna 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 poniŜej 0,6m poziomu terenu Is=0,98 (ostateczną wartość ustalić z 
właścicielem i zarządcą drogi na etapie wykonawstwa). Za poziom terenu uwaŜa się górną powierzchnię 
robót ziemnych na którą układane zostają warstwy konstrukcyjne drogi. 
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Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać pomiary rzędnych istniejących studni do których zaprojektowano 
włączenie. Kanały układać od najniŜszego punktu w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcją i 
wytycznymi producenta rur. W przypadku występowania wód gruntowych naleŜy 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 powyŜej 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 naleŜy zwracać szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie 
podziemne. Istniejące uzbrojenie krzyŜujące się z trasą wykopów naleŜy zabezpieczyć poprzez obudowania i 
podwieszenia. Wszystkie odkryte kable elektryczne zabezpieczyć osłonami typu AROT. W przypadku 
natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie naleŜy wstrzymać roboty i zawiadomić uŜytkownika 
uzbrojenia i ustalić z nim dalszy tryb postępowania. 
W przypadku niewykorzystania ziemi do zasypki wykopów naleŜy 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 naleŜy 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 zaleŜności od intensywności opadów atmosferycznych, moŜe zajść 
konieczność odwodnienia wykopu. Zakres robót odwadniających naleŜy dostosować do rzeczywistych 
warunków gruntowo- wodnych w trakcie wykonywania robót. Rozliczenie z pompowanej wody prowadzić w 
dzienniku budowy. Odwodnienie moŜna wykonać dwoma metodami : 
a) wykonać drenaŜ 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 naleŜy stosować grunty sypkie niewysadzinowe tj.  piasek drobno i średnioziarnisty wg PN-
86/B-02480 „Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów”. 
JeŜeli grunt lokalny spełnia powyŜsze wymagania nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. 
Wysokość podsypki powinna wynosić 15cm. JeŜeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyŜej 
60mm lub podłoŜe jest skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5cm. PodłoŜe powinno być tak 
wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenie 
grubości podłoŜa od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być większe niŜ 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno przekraczać w Ŝadnym jego punkcie +-1cm. 
Badania podłoŜa naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10735. 
5.1.7. PodłoŜe naturalne 
PodłoŜe naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych ( naturalnej wilgotności ) z zastrzeŜeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. PodłoŜe naturalne powinno umoŜliwi ć 
wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. PodłoŜe naturalne naleŜy 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 
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody, dostępem i działaniem korozyjnym 
wody podziemnej przez obniŜenie jej zwierciadła o co najmniej 0,50 m poniŜej poziomu podłoŜa naturalnego. 
5.1.8. PodłoŜe wzmocnione (sztuczne) 
W przypadku zalegania w pobliŜu innych gruntów, niŜ te które wymieniono j.w. naleŜy wykonać podłoŜe 
wzmocnione. 
PodłoŜe wzmocnione naleŜy wykonać jako: 
podłoŜe piaskowe przy naruszaniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe naturalne lub przy 
nienawodnionych skałach, gruntach spoistych ( gliny, iły), makroporowatych i kamienistych, 
podłoŜe Ŝwirowo – piaskowe lub tłuczniowo – piaskowe: 
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- 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 podłoŜe naturalne dla przewodów, 
- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych, 
- w razie konieczności obetonowania rur lub wzmocnienia podłoŜa geowłókniną. 
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15 m. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoŜa ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu. PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą 
swojej 
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5cm. Dopuszczalne 
zmniejszenie grubości podłoŜa do przewidywanej w Dokumentacji projektowej nie powinno być większe niŜ 
10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej 
nie powinno przekraczać w Ŝadnym punkcie 1 cm. Badania podłoŜa 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 aŜ do uzyskania grubości 
warstwy przynajmniej 0,3m (po zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. Obsypka z nadsypką dla rurociągu 
musi być tak wykonana, Ŝeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zagęszczenie 
moŜe być wykonane mechanicznie dzięki własnemu cięŜarowi sprzętu i sile uderzeniowej. Wskazany jest 
sprzęt zagęszczający, który moŜe pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Materiał słuŜący 
do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał na podsypkę. 
Materiał: 
Obsypkę wokół rur naleŜy wykonać z gruntu sypkiego niewysadzinowego na szerokość całego wykopu i na 
wysokość ułoŜonego przewodu. Dopuszczalne jest wbudowanie w tej strefie kamieni o wielkości do 10% 
średnicy rury ale nie większych niŜ 60 mm pod warunkiem, Ŝe nie dojdzie do bezpośredniego kontaktu 
kamieni z przewodem. Zasypkę do wysokości 50 cm ponad wierzch rury naleŜy 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 poniŜej 0,2m poziomu terenu Is=0,98 (ostateczną wartość ustalić z 
właścicielem i zarządcą drogi na etapie wykonawstwa). Za poziom terenu uwaŜa 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 powyŜej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeŜeli 
spełnia powyŜsze 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 naleŜy 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 cięŜkim i bardzo 
cięŜkim. 
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 moŜe 
być wykonana za pomocą gruntu rodzimego, jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 30 mm. Nie 
moŜna uŜywać duŜych kamieni i głazów narzutowych. Dla wykopów pod drogą w grunt wymienić i zasypać 
piaskiem lub pospółką z zagęszczeniem. Zasyp wykopu z rur  PVC przeprowadzić naleŜy 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 naleŜy wykonać 
z piasku sypkiego drobno lub średnioziarnistego. 
- etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, naleŜy wykonać warstwę ochronną w miejscach 
połączeń. 
- etap III – zasyp wykopu powyŜej 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 naleŜy 
wykonać podbijakami z drewna twardego. Stosowanie ubijaków metalowych jak i mechanicznych 
dopuszczalne jest w odległości poziomej ca 10 cm od rury. 
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Ubijanie mechaniczne na całej szerokości strefy kanałowej moŜe być przeprowadzone sprzętem lekkim przy 
30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. 
 
5.2. Roboty montaŜowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa moŜna przystąpić do wykonywania robót montaŜowych. W celu 
zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych naleŜy przestrzegać zasady budowy kanału od 
najniŜszego 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 podłoŜa moŜna przystąpić do wykonania montaŜowych robót kanalizacyjnych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów 
w wykopie otwartym moŜna przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoŜa na odcinku. 
Przewody kanalizacji naleŜy ułoŜyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/8-10735. Materiały uŜyte do 
budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. Rury do budowy przewodów 
przed opuszczeniem do wykopu, naleŜy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie 
uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Do wykopu naleŜy opuścić ręcznie, za pomocą jednej 
lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury naleŜy układać zawsze kielichami w 
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna 
ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umoŜliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury naleŜy unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku długości 
rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego połoŜenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. NaleŜy sprawdzić prawidłowość ułoŜenia rury (oś i spadek) za pomocą ław 
celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać + -20mm dla rur PVC. Spadek 
dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie moŜe przekraczać + -1cm. Po zakończeniu prac 
montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym 
zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po 
sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności naleŜy rury zasypać do takiej 
wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemoŜliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
5.2.2. Kanały z rur PVC 
Rury z PVC moŜna układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłoŜem, naleŜy: 
- 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 naleŜy uregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC 
naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym 
pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montaŜu przewodu naleŜy właściwie przygotować rury z PVC, 
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 
- przycinanie rur, 
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego naleŜy 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 naleŜy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć 
głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane naleŜy 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 powyŜej 90 mm uŜywać naleŜy wciskarek. Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia 
powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowości łączonych elementów. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem naleŜy 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 naleŜy wyrównać, usuwając duŜe i ostre kamienie oraz przygotować warstwę podsypki ok 10-15 cm. 
Kinetę naleŜy ułoŜyć 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 moŜe 
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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 naleŜy obserwować 
ubytek wody przez okres 30 min. Próbę ciśnienia uznaje się za wykonaną z wynikiem pozytywnym jeŜeli 
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 zwilŜonej. 
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 naleŜy obniŜyć ewentualny poziom wód gruntowych o 0,5m poniŜej 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 uŜyciem powietrza) zgodnie z w/w normą. Metodę 
badań i sposób jej wykonywania naleŜy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem 
Przy odbiorze końcowym inwestycji naleŜy przedłoŜyć protokoły częściowe, sprawdzić zgodność stanu 
istniejącego z dokumentacją projektową. Skontrolować naleŜy w szczególności: 
- uŜycie 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. 
NaleŜy sprawdzić: 
- wytyczenie osi przewodu i osi studni naleŜących do przepompowni, 
- szerokość wykopu, 
- głębokość wykopu, 
- odwodnienie wykopu, 
- szalowanie wykopu, 
- zabezpieczenie od obciąŜeń ruchu kołowego, 
- odległość od budowli sąsiadujących, 
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
- rodzaj podłoŜa, 
- rodzaj rur, kształtek, 
- składowanie rur, kształtek, studni, 
- ułoŜenie 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 podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa 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 naleŜy wykonać poprzez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu. Pomiar naleŜy wykonać w 
miejscach odległych od siebie nie więcej niŜ 50m. 

− Badanie materiałów uŜytych 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 ułoŜenia przewodu na podłoŜu 
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w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. UłoŜenie przewodu na podłoŜu 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 naleŜy 
prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności naleŜy poprawić uszczelnienie, a w razie niemoŜliwości 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 naleŜy 
prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. PołoŜenia 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 ułoŜenia kanałów - [m] (metr bieŜący) 
- dla budowy studzienek ściekowych, studni rewizyjnej - [kpl.] (komplet) 
- dla montaŜu kształtek - [szt.] (sztuka) 
- dla wykonania powłok izolacyjnych - [m2] (metr kwadratowy) 
- dla montaŜu włazów Ŝeliwnych - [szt.] (sztuka) 
- dla oczyszczenia kanału deszczowego - m (metr bieŜący) 

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 podłoŜa naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoŜa, stopień agresywności, 

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

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

przewodów i studzienek, 
− materiałów uŜytych do zasypu i stanu jego ubicia - izolacji studzienek. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i ST, uŜycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montaŜu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w 
punkcie VI. Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niŜ 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 przedłoŜony 
podczas spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o 
moŜliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu. Wymagane jest takŜe 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, 
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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 naleŜy 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 przedłoŜony podczas 
spisywania protokółu odbioru technicznego końcowego (załącznik 2), na podstawie którego przekazuje się 
inwestorowi wykonane zadanie. Konieczne jest takŜe 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 złoŜyć oświadczenia: 
− 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 naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe - 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, 
− ułoŜenie 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    

branŜy 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, montaŜy 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. 
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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 Ŝeliwne 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 Ŝelbetowych. Elementy studzienek 
kanalizacyjnych i drenaŜowych. 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. 
PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacja. 
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego). 
PN-EN 1917 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego , z betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i Ŝelbetowe. 
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-montaŜowych – 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 montaŜowe 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), 
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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 regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych, zaworów oraz 
studzienek teletechnicznych w ramach projektu budowlanego pn. „Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na 
os. CzyŜkówko”. 
  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółową specyfikację techniczną (SST) naleŜy 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 studzienek kanalizacyjnych – 1 szt. 
- regulacja pionowa studzienek teletechnicznych – 2 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 Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 
umoŜliwiający 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 (Ŝeliwna) z wlewem bocznym (w krawęŜniku) - urządzenie, przez które wody opadowe 
przedostają się w płaszczyźnie krawęŜnika 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 naleŜy uŜyć: 
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 

ułoŜenia nowej nawierzchni. 
 

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 moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− piły tarczowej, 
− młota pneumatycznego, 
− spręŜarki powietrza, 
− dźwigu samochodowego, 
− zagęszczarki wibracyjnej, 
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− 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 róŜnica poziomów pomiędzy: 
− kratką wpustu ulicznego a górną powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi powyŜej 1,5cm, 
− włazem studzienki a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyŜej 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, 
− ułoŜenie 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 moŜliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia. 
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar uszkodzonej 
nawierzchni wokół zapadniętej studzienki. Powierzchni tej naleŜy nadać kształt prostokątnej figury 
geometrycznej. 
Powierzchnię przeznaczoną do wykonania naprawy akceptuje InŜynier. 
 
5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej 
naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez InŜyniera, 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 Ŝeliwnych, płyt Ŝelbetowych 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 uŜyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzeń większych – wykonanie 
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7. deskowania oraz ułoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, według wymiarów 
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielącego itp.), a 
takŜe 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 naleŜy określić 
indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej specyfikacji technicznej. 
 
5.6. UłoŜenie nowej nawierzchni 
Nową nawierzchnię, wokół naprawionej studzienki, naleŜy wykonać w sposób identyczny ze stanem przed 
przebudową. 
Do nawierzchni naleŜy uŜyć, w największym zakresie, materiał otrzymany z rozbiórki, nadający się do 
ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał powinien być jak najbardziej zbliŜony do materiału 
starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane pod warunkiem akceptacji InŜyniera. 
Przy wykonywaniu podbudowy naleŜy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie wokół 
komina i kołnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części Ŝeliwnych lub 
metalowych powinny być pokryte asfaltem. 
W zaleŜności 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 krawęŜnika, naprawiony krawęŜnik powinien odpowiadać wymaganiom 
SST D-08.01.01÷02 [13]. 
 
 
 
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 InŜynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy 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 InŜyniera 

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

6 PołoŜenie studzienki w stosunku do 
otaczającej nawierzchni 

 
1 raz 

Kratka ściekowa ok. 0,5cm 
poniŜej, właz studzienki –  
w poziomie nawierzchni 
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6.4. Badania wykonanych robót 
Po zakończeniu robót naleŜy sprawdzić wizualnie: 
− wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia nawierzchni 

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

umoŜliwiającego 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. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
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, 
− ułoŜenie 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 podłoŜa 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 
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D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 
D-05.03.23b Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej 
D-08.01.01÷02 KrawęŜniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko 56 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 
 

D.04.01.01 
 
 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 
I ZAGĘSZCZANIEM PODŁO śA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.08.2017r. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko 57 

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 podłoŜa w ramach projektu budowlanego pn. „Budowa chodnika 
na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko”. 
 
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:  
– chodnik – 450,9 m2,        
– zjazd – 35,0 m2.       
– odtworzenie nawierzchni bitumicznej – 12,6 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 uŜywania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 
Do wykonywania robót naleŜy stosować koparki, równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie 
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby równieŜ sprzęt do ręcznego prowadzenia robót.  
Do zagęszczania podłoŜa naleŜy uŜyć 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 InŜyniera. 
 
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 podłoŜa bezpośrednio 
przez rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
profilowania i zagęszczania podłoŜa i wykonania tych Robót z wyprzedzeniem moŜliwe jest wyłącznie za zgodą 
InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio 
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.2. Wykonanie koryta 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia. Sposób wykonania robót musi być zaakceptowany przez InŜyniera. 
Gdy szerokość koryta nie pozwala na zastosowanie maszyn (na przykład na końcówkach) roboty naleŜy 
wykonywać ręcznie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być odwieziony na odkład. 
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5.3. Profilowanie podłoŜa 
Przygotowane w ramach robót ziemnych podłoŜe powinno spełniać wymagania podane w Dokumentacji 
Projektowej (spadki, pochylenia, rzędne wysokościowe).  
Podczas sprawdzania stanu podłoŜa naturalnego naleŜy równieŜ oceniać rodzaj zalegającego gruntu w celu 
uściślenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic występowania róŜnych grup nośności  
podłoŜa Gi. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń, błota lub 
gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 
JeŜeli rzędne podłoŜa przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to 
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoŜa jego powierzchnię naleŜy dogęścić 3-4 przejściami 
średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Do profilowania naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub 
w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
5.4. Zagęszczenie podłoŜa 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa naleŜy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,00. Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie z 
BN-77/8931-12 
Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
±2%. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia 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 niŜ: Io≤2,2. Minimalna wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 100MPa. 
 
5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 
PodłoŜe po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
JeŜeli po wykonaniu Robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜą nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi do natychmiastowego układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób uzgodniony i 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystąpić do układania 
podbudowy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbędnych napraw. JeŜeli 
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 podłoŜa 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 podłuŜna co 20m na kaŜdym pasie ruchu 
3. Równość poprzeczna 10 razy na 1km 
4. Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km 
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 naleŜy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 
 
6.1.1. Szerokość koryta 
Szerokość koryta nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10cm i -5cm. 
6.1.2. Równość 
Nierówności podłuŜne i poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności nie 
mogą przekraczać 20mm. 
6.1.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.1.4. Rzędne wysokościowe 
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RóŜnice pomiędzy rzędnymi wyprofilowanego podłoŜa a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+0cm, -2cm. 
6.1.5. Zagęszczenie 
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić Is ≥1,00. Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie z BN-77/8931-
12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia 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 niŜ: Io≤ 2,2. Minimalna wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 120MPa. 
Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoŜa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2%. 
 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanym podłoŜem 
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 podłoŜa. 
 
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 jeŜeli wszystkie badania i pomiary wg 
pkt. 6 z uwzględnieniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieŜącej 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 podłoŜa w korycie obejmuje: 
– prace pomiarowe i przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– profilowanie podłoŜa 
– zagęszczenie podłoŜa 
– 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 podłoŜa 
– zagęszczenie podłoŜa 
– 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 podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
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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 wykonaniem warstwy odcinającej w ramach projektu budowlanego pn. „Budowa 
chodnika na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko”. 
 
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 wykonaniem 
warstwy odcinającej z piasku i obejmują: 
- ułoŜenie warstwy odcinającej z piasku - grubość warstwy 10 cm (chodnik)  – 450,9 m2, 
- ułoŜenie warstwy odcinającej z piasku - grubość warstwy 10 cm (zjazd) – 35,0 m2. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
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. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odcinającej są: 
-      piaski, 
-      Ŝwir i mieszanka. 
 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zaleŜnością: 

15

85
5

D

d
≤

 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odcinających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zaleŜnością: 

U
d

d
= ≥60

10

5
 

gdzie: 
U - wskaźnik róŜnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 
spełniać wymagania normy  
PN-EN13043 [5]. 
świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 13043 [3]. 
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13043  
[4]. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Składowanie kruszywa 
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 JeŜeli 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. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione. 
 
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 robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
-      równiarek, 
-      walców statycznych, 
-      płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
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 kruszywa 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
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. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem 
i zagęszczaniem podłoŜa”. 
Warstwy odcinająca powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający wykonanie jej zgodnie z tolerancjami 
określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
ST przewiduje wykonanie warstwy odcinającej o grubości 10 cm. W miejscach, w których widoczna jest 
segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich 
właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŜy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieŜąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemoŜliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia naleŜy 
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oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy 
według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od wilgotności optymalnej, 
kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 
niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszać. 
 
5.4. Utrzymanie warstwy odcinającej 
Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyŜej leŜącej 
warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 
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. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
 
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 odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna co 20 m 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m  
6 Ukształtowanie osi w planie 

*) 
co 25 m  

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 
400 m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz 
na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
6.3.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
6.3.3. Równość warstwy 
Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [7]. 
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
0 cm i -2 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ 3 cm  
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6.3.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 0 cm, -2 cm. 
JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, naleŜy mierzyć 
łączną grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien 
być mniejszy od 1. 
JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
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 warstwy odcinającej. 
 
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 InŜyniera, jeŜeli 
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-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za m2 wykonanej warstwy odcinającej zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 
Cena wykonania 1m2 warstwy odcinającej obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i 

jakości określonej w specyfikacji technicznej, 
- wyrównanie ułoŜonej 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-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

świr i mieszanka 
4. PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
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5. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach budowy chodnika                     
na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących połączenia 
międzywarstwowe ulegające zakryciu oraz połączenia warstw ulegające zakryciu, z mieszanek mineralno-
asfaltowych z innymi rodzajami nawierzchni i urządzeniami znajdującymi się w jezdni, krawęŜnikami itp. 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie skropiona będzie emulsją asfaltową 
wolnorozpadową. 
Warstwy konstrukcyjne bitumiczne skropione będą emulsją asfaltową szybkorozpadową. 
 
Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa łamanego: 
- jezdnia  : 12,6 m2 
Skropienie asfaltem podbudowy z kruszywa łamanego: 
- jezdnia : 12,6 m2 
 
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych: 
- jezdnia  - podbudowa zasadnicza: 43,2 m2 
Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych: 
- jezdnia – podbudowa zasadnicza: 43,2 m2 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  
ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wykonana na 
gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
Emulsja asfaltowa - emulsja, w której fazą zdyspergowaną jest asfalt drogowy. 
Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząsteczkom 
zdyspergowanego asfaltu. 
Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami - emulsja, w której fazą zdyspergowaną jest asfalt 
modyfikowany polimerami, lub emulsja asfaltowa modyfikowana lateksem. 
Związanie międzywarstwowe – wykonana na miejscu (placu budowy) aplikacja określonego zestawu 
materiałów (emulsja asfaltowa, kruszywo itd.), której celem jest trwałe zespolenie warstw nawierzchni 
drogowej. 
Połączenie - powierzchnia (pionowa lub skośna) styku: 
- między rodzajami mma o róŜnych właściwościach, (np. beton asfaltowy/asfalt lany), 
- między warstwami z mma i urządzeniami znajdującymi się w jezdni (np. krawęŜniki, kostka brukowa, 
studzienki instalacyjne itp.). 
Spoina technologiczna - pionowa lub skośna powierzchnia styku, która powstaje przy pasmowym 
wbudowaniu mma o porównywalnych właściwościach obok siebie (spoiny podłuŜne) lub - w przypadku 
dłuŜszych przerw w pracy - jedna za drugą (spoiny poprzeczne). 
Szczelina - jest zaprojektowanym lub wynikającym z uwarunkowań roboczych odstępem między dwoma 
warstwami mma lub między warstwami mma i urządzeniami wbudowanymi w jezdnię. Odstęp ten powinien 
zostać wypełniony w stopniu gwarantującym szczelność. 
Urządzenie w jezdni - studzienki odwodnieniowe i instalacyjne, ścieki, krawęŜniki itp. 
Taśma polimeroasfaltowa - najczęściej samoprzylepna taśma wytworzona w warunkach przemysłowych z 
asfaltu drogowego modyfikowanego elastomerami o przekroju prostokątnym, zabezpieczona przed 
sklejaniem się przekładką z papieru silikonowanego. 
Masa polimeroasfaltowa - gotowa mieszanina asfaltu modyfikowanego polimerami, wypełniacza i innych 
dodatków, wytworzona w warunkach przemysłowych, stosowana na zimno, o właściwościach 
umoŜliwiających rozłoŜenie, warstwą o wymaganych wymiarach, na krawędziach styków warstw 
nawierzchni, połączeń, urządzeń w nawierzchni, stosowana do zapewnienia prawidłowego połączenia. 
Zalewa drogowa - wytworzona w warunkach przemysłowych mieszanka asfaltu drogowego z elastomerami, 
która zapewnia dobrą przyczepność do ścianek szczeliny oraz duŜą wydłuŜalność (rzędu 25 %) w niskiej 
temperaturze (-20°C), stosowana na gorąco do wypełnienia szczelin w nawierzchni drogowej. 
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Warstwa mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwa nawierzchni wykonana z mieszanki mineralno-
asfaltowej, spełniająca wymagania obowiązujących przepisów technicznych. 
Pakiet warstw mieszanki mineralno-asfaltowej - kilka warstw z mma o grubościach wynikających z 
projektu technicznego nawierzchni drogowej. 
PodłoŜe warstwy - niŜej leŜąca warstwa konstrukcji nawierzchni drogowej. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.1.Materiały do związani międzywarstwowych 
Do związań międzywarstwowych mogą być stosowane następujące materiały: 
- kationowe emulsje asfaltowe (niemodyfikowane) wg Załącznika Krajowego NA w PN-EN 13808, 
- kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami wg Załącznika Krajowego NA w PN-EN 13808, 
- kruszywo grube (grysy) 8/16 lub 5/8, albo 2/5 o właściwościach nie gorszych niŜ wymagane przy 
stosowaniu tych kruszyw do warstwy ścieralnej z mma na danej drodze. Kruszywo grube (grysy) naleŜy 
stosować do wykonania warstwy sczepnej między warstwą (zwykle podbudowy) z kruszywa niezwiązanego 
lub związanego spoiwem hydraulicznym, a warstwą z mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Wymagania wobec emulsji stosowanych do związań międzywarstwowych wg PN-EN 13808 podaje tablica 2. 
Na podstawie wskazanych w tablicy 1.0. oznaczeń rodzajów emulsji naleŜy wybrać odpowiednie wymagania 
zamieszczone w tablicy 2. 
Dopuszczone jest stosowanie asfaltów upłynnionych wg PN-EN 15322 do wykonywania związania między 
warstwą podbudowy niezwiązanej (mineralnej) a pierwszą warstwą asfaltową (zwykle podbudową 
asfaltową). W tym przypadku nie jest konieczne stosowanie kruszywa do posypywania warstwy 
niezwiązanej. 
Tablica 1 – Rodzaje emulsji w zaleŜności od rodzaju warstwy, na której zostanie wykonane skropienie 
emulsją 

 
Kationowe emulsje asfaltowe, przeznaczone do złączania warstw konstrukcji nawierzchni, powinny spełniać 
wymagania określone w tablicy 2. 
 
Tablica 2 – Wymagania do emulsji kationowych stosowanych do związań międzywarstwowych. 
Klasa wymagania podana jest w nawiasie obok wymagania liczbowego. 
Brak wymagania oznaczony jest NPD (0). 
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* Badanie na piasku Sikaisol 
** Emulsja C60B5 ZM, w której asfalt odzyskany z emulsji ma penetrację <100 dmm i temp. PiK >43°C w 
przypadku konieczności moŜna rozcieńczać emulsje wodą, jednak do stęŜenia nie niŜszego niŜ 40% (m/m); w 
takim przypadku zawartość asfaltu i czas wypływu emulsji z kubka Ø 2 mm będą niŜsze niŜ podane w tablicy 
2. 
*** Badanie na kruszywie bazaltowym 
 
2.2. Materiały do wykonania spoin technologicznych i połączeń 
Do wykonania połączeń i spoin technologicznych w warstwach z mma naleŜy stosować materiały 
wyszczególnione w punkcie 1.5, do których producent/dostawca dostarczył informację o wcześniejszych 
pozytywnych zastosowaniach: 
- taśmy polimerowoasfaltowe, 
- asfaltowe zalewy drogowe, 
- masy polimeroasfaltowe. 
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2.3. Magazynowanie materiałów 
Magazynowanie materiałów stosowanych wg niniejszych ST powinno zapewniać zachowanie ich jakości 
przez cały okres przechowywania. Nie przewiduje się magazynowania na budowie emulsji stosowanych do 
związań międzywarstwowych. Jeśli zajdzie taka potrzeba, naleŜy zastosować się do wymagań producenta 
emulsji. Przechowywane emulsje asfaltowe muszą być chronione przed mrozem. UŜywanie innych lepiszczy 
wymaga zgody Inwestora danej inwestycji. Wyroby dostarczane w opakowaniach powinny być 
przechowywane w oryginalnych opakowaniach bez rozpakowania (chyba Ŝe producent zaleca inaczej), w 
pomieszczeniach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i chroniących przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.1.Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 
Do oczyszczania warstw nawierzchni naleŜy stosować szczotki mechaniczne. Zaleca się uŜycie urządzeń 
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i 
słuŜyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga 
szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i słuŜyć do zamiatania. Zaleca się uŜywanie 
szczotek wyposaŜonych w urządzenia odpylające. 
Sprzęt pomocniczy: 

- spręŜarki, 
- zbiorniki z wodą, 
- szczotki ręczne. 

 
3.2.Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać skrapiarkę lepiszcza wyposaŜoną dodatkowo w lancę do 
ręcznego spryskiwania. Skrapiarka powinna być wyposaŜona w urządzenia pomiarowo-kontrolne 
pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 
- temperatury rozkładanego lepiszcza, 
- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
- prędkości poruszania się skrapiarki, 
- ilości lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było moŜliwe zachowanie stałej 
temperatury lepiszcza. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10 % od ilości załoŜonej.  
W miejscach trudnodostępnych naleŜy stosować końcówkę (lancę) połączoną ze skrapiarką do ręcznego 
skropienia. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.1. Transport emulsji  
Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. 
Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu 
emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niŜ 1 
m3, a kaŜda przegroda powinna mieć wykroje umoŜliwiające przepływ emulsji.  
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie 
powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.1.Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie podłoŜa polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu oraz plam olejów przy 
uŜyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem i absorbentów. W miejscach trudno 
dostępnych naleŜy uŜywać szczotek ręcznych. Zanieczyszczenia stwardniałe, których usunięcie mechaniczne 
jest niemoŜliwe, naleŜy usunąć ręcznie. Na terenach niezabudowanych bezpośrednio przed skropieniem, 
nawierzchnię moŜna oczyścić spręŜonym powietrzem. 
W przypadku układania warstwy z asfaltu lanego podłoŜa nie wolno spryskiwać. 
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5.2.Skropienie warstw nawierzchni 
NaleŜy zapewnić równomierne naniesienie warstwy lepiszcza na podłoŜu, w szczególności przy brzegach. 
Przyległe strefy naleŜy w razie potrzeby zabezpieczyć (dotyczy to przede wszystkim obramowań i rynien 
odpływowych). 
Spryskane powierzchnie naleŜy wyłączyć z ruchu publicznego i technologicznego. 
5.2.1. Wykonanie skropienia na warstwie niezwiązanej lub związanej hydraulicznie 
Wykonanie skropienia składa się z dwóch czynności: skropienia emulsją i rozsypania ochronnej posypki z 
kruszywa. 
Warstwę z kruszywa niezwiązanego lub związanego spoiwem hydraulicznym naleŜy skropić rozcieńczoną do 
40% (m/m) emulsją C60B5 ZM w ilości niezbędnej do zaimpregnowania warstwy lepiszczem oraz 
pozostawienia naddatku do przyklejenia posypki z kruszywa 5/8 lub 8/11. 
Niezbędna ilość emulsji zaleŜy od tekstury i porowatości skrapianej warstwy i powinna być ustalona 
kaŜdorazowo na odcinku próbnym lub przyjęta na podstawie porównania z wykonanymi wcześniej 
impregnacjami takiej samej mieszanki mineralnej. Orientacyjna ilość pozostałego lepiszcza po rozpadzie 
emulsji powinna wynosić nie mniej niŜ 0,8 kg/m2. 
Następnie na warstwie podbudowy naleŜy rozsypać pojedynczą warstwę kruszywa. Kruszywo powinno być 
rozłoŜone równomiernie w taki sposób, aby zapewnić całkowite pokrycie zabezpieczanej powierzchni bez 
naddatku z luźnego kruszywa, co ma zabezpieczyć koła samochodów dostawczych i koła/gąsienice 
rozkładarki przed kontaktem z asfaltem wytrąconym z emulsji. Niezbędna ilość kruszywa do posypania 
skropienia powinna być ustalona kaŜdorazowo na odcinku próbnym lub przyjęta na podstawie porównania z 
wykonanymi wcześniej impregnacjami takiej samej mieszanki mineralnej. 
Uwagi: 
- przy wykonywaniu warstwy sczepnej na warstwie z kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym 
skropienie impregnujące powinno być wykonane rozcieńczoną do 40% (m/m) emulsją asfaltową C60B5 ZM 
o obniŜonej kwasowości (pH≥3,5), 
- zabrania się skrapiania podbudowy z kruszywa niezwiązanego lub związanego hydraulicznie emulsją 
C60B3 ZM (dawna nazwa: „emulsja szybkorozpadowa”). 
5.2.2. Wykonanie skropienia na warstwie z mieszanki mineralno-asfaltowej 
Wymagane ilości emulsji do skropienia, w zaleŜności od rodzaju podłoŜa, przedstawia tablica 4. 
 
Tablica 4.1 – Rodzaj i dozowanie emulsji asfaltowej w zaleŜności od podłoŜa z mma, 
przy obciąŜeniu ruchem KR1-KR3 
[ilo ści w g/m2 emulsji] 
Objaśnienia: 
n = nowa warstwa 
f = frezowane 
x = traktować indywidualnie w odniesieniu do obiektu np. nietypowe przypadki układania warstwy ścieralnej 
na warstwie podbudowy lub warstwy wiąŜącej na warstwie wiąŜącej 
o/a = bardzo porowate, chude lub z wykruszonymi ziarnami kruszywa 
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Tablica 4.2 – Rodzaj i dozowanie emulsji asfaltowej w zaleŜności od podłoŜa z mma, 
przy obciąŜeniu ruchem KR4-KR6 
[ilo ści w g/m2 emulsji] 

 
 
Objaśnienia: 
n = nowa warstwa 
f = frezowane 
x = traktować indywidualnie w odniesieniu do obiektu np. nietypowe przypadki układania warstwy ścieralnej 
na warstwie podbudowy lub warstwy wiąŜącej na warstwie wiąŜącej 
o/a = bardzo porowate, chude lub z wykruszonymi ziarnami kruszywa. 
5.2.3. Wykonanie spoin technologicznych i połączeń 
Spoiny technologiczne i połączenia powinny być wykonywane starannie przez doświadczony personel 
wykonawcy, z uwzględnieniem postanowień ogólnych (p. 1.4) i zaleceń producenta stosowanych wyrobów 
budowlanych. 
Nie zezwala się stosowania emulsji asfaltowej i emulsji asfaltowej modyfikowanej oraz gorącego lepiszcza 
asfaltowego do wykonywania spoin technologicznych i połączeń z innymi rodzajami nawierzchni oraz 
urządzeniami znajdującymi się w jezdni, krawęŜnikami itp. 
Połączenia warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej z innymi rodzajami nawierzchni lub z 
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warstwami z mma, ale innego rodzaju lub typu niŜ zaprojektowana i wykonywana, oraz z urządzeniami 
znajdującymi się w jezdni (np. włazy studzienek kanalizacyjnych i instalacyjnych, wpusty, krawęŜniki, 
elementy ściekowe itp.) powinny być projektowane i wykonywane jako szczelne. 
Szczelne połączenie warstwy z mma z innymi rodzajami nawierzchni i z elementami urządzeń znajdujących 
się w jezdni moŜe być uzyskane przez: 
- oklejenie, tuŜ przed wbudowywaniem nowej warstwy mma, bocznej (pionowej lub skośnej) ścianki 
warstwy istniejącej nawierzchni lub elementu wyposaŜenia ulicy, samoprzylepną taśmą z polimeroasfaltu, o 
odpowiednich wymiarach (grubości 10 mm i szerokości równej grubości warstwy), 
- ułoŜenie maszynowo warstwy z j masy polimeroasfaltowej o grubości 10 mm i wysokości równej grubości 
warstwy, 
- wykonanie połączenia, jako szczeliny, o odpowiednich wymiarach, wypełnionej asfaltową zalewą drogową 
na gorąco. 
5.2.4. Ochrona warstw przed przenikaniem wody 
Boczne powierzchnie warstw z mma, które nie są obramowane krawęŜnikami, powinny być odpowiednio 
zagęszczone walcem z boczną rolką dociskającą i wykonane ze skosem tworzącym z dolną płaszczyzną 
warstwy kąt nie większy niŜ 60°. Jeśli krawędzie te mogą być naraŜone na działanie wody napływającej z 
boku (np. od strony pasa dzielącego, pobocza lub na zewnętrznych krawędziach nawierzchni na łukach 
poziomych) to powinny być uszczelnione warstwą gorącego asfaltu drogowego lub asfaltową zalewą 
drogową w ilości ok. 4 kg/m2 na powierzchni bocznej ścianki warstw. Boczne powierzchnie warstw z mma 
przed uszczelnieniem muszą być odpowiednio chronione przed zapyleniem i innymi zanieczyszczeniami. 
W przypadku zastosowania lepiszcza asfaltowego na gorąco naleŜy stosować proste narzędzia do smarowania 
lepiszczem bocznych ścianek warstw, albo zastosować natrysk gorącym lepiszczem odpowiednio 
ukształtowanymi lancami ręcznymi. Do uzyskania wystarczająco grubej warstwy lepiszcza konieczne będzie 
kilkukrotne nanoszenie lepiszcza na boczne ścianki pakietu warstw. 
5.2.5. Układ spoin w warstwach i szczeliny dylatacyjne 
PodłuŜne spoiny technologiczne w warstwach z mma, które tworzą wielowarstwową konstrukcję 
nawierzchni, powinny być przesunięte względem siebie nie mniej niŜ o 30 cm i Ŝadna z tych spoin nie 
powinna znajdować się w obszarach (poszczególnych pasów ruchu) naraŜonych na intensywne, powtarzalne 
obciąŜenia od kół samochodowych, ani w obszarze oznakowania poziomego jezdni. 
W przypadku dłuŜszych przerw (uniemoŜliwiających prawidłowe zagęszczenie ułoŜonej warstwy, lub na 
zakończenie działki roboczej) w trakcie układania warstwy wiąŜącej lub ścieralnej naleŜy odciąć – z 
wyjątkiem warstw ścieralnych z asfaltu lanego - ułoŜone pasmo o długości ok. 3 m. Początek odciętego 
kawałka naleŜy zakończyć ukośną płaszczyzną na całej grubości warstwy i usunąć ten kawałek bezpośrednio 
przed kontynuowaniem wbudowywania pasa mma. Przed rozpoczęciem wbudowywania naleŜy zapewnić 
prawidłowe połączenia (spoiny poprzecznej) między obydwoma odcinkami. 
Poprzeczne spoiny technologiczne w poszczególnych warstwach z mma, które tworzą wielowarstwową 
konstrukcję nawierzchni, powinny być przesunięte względem siebie nie mniej niŜ o 2,0 m. JeŜeli przesunięcie 
nie jest moŜliwe, wtedy w miejscu takiego połączenia naleŜy wykonać szczelinę dylatacyjną wypełnioną 
asfaltową zalewą drogową na gorąco. Szerokość szczelin przy połączeniach podłuŜnych i poprzecznych 
zaleŜy od grubości warstwy ścieralnej i wynosi przy grubości warstwy: 
- do 2,5 cm - minimum 10 mm, 
- powyŜej 2,5 cm - minimum 15 mm. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.1.Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do skrapiania naleŜy: 
- sprawdzić czystość podłoŜa, które ma być skropione emulsją i dokonać odpowiednich zapisów o 
stwierdzonym stanie czystości. Dopuszcza się skrapianie emulsją tylko czystego, najlepiej odpylonego i 
zmytego wodą podłoŜa, które moŜe wykazywać jedynie oznaki zawilgocenia, 
- skontrolować dokumenty sprzedaŜy i świadectwa badań emulsji oraz dokonać oceny organoleptycznej 
emulsji przeznaczonej do wykonania robót. 
Podczas skrapiania emulsją, Wykonawca powinien wykonywać badania kontrolne ilości dozowanego 
materiału na 1m2. Kontrolę naleŜy przeprowadzić nie mniej niŜ dwukrotnie na odcinku. 
Dopuszczalne odchylenia ilości dozowanej emulsji na 1 m2: ±10%. 
Dopuszczalne odchylenia szerokości dozowanej warstwy emulsji ±10cm. 
6.2.Badania i kontrola w czasie robót 
 
6.2.1. Badania lepiszczy 
Ocena jakości lepiszcza stosowanego do skropienia warstw nawierzchni powinna być oparta na deklaracji 
zgodności lub deklaracji właściwości uŜytkowych (od 1.07.2013 r., zgodnie z CPR) wystawionej przez 
producenta emulsji oraz świadectwie jakości dla dostarczonej partii produktu.  
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W przypadku braku świadectwa jakości emulsji od producenta, Wykonawca powinien przedstawić własne 
badania. 
6.2.2. Badania przed przystąpieniem do wykonania połączeń 
Przed przystąpieniem do wykonania połączeń naleŜy: 
- sprawdzić czystość bocznych ścianek urządzeń w jezdni, bocznych powierzchni warstw i/lub szczelin, które 
mają być związane i uszczelnione taśmą z polimeroasfaltu lub zalewą drogową lub masą polimeroasfaltową 
oraz dokonać odpowiednich zapisów o stwierdzonym stanie czystości. Dopuszcza się uszczelnianie miejsc 
połączeń tylko czystych, najlepiej odpylonych gorącym powietrzem, warstwa asfaltobetonu przy krawędziach 
musi być odpowiednio zagęszczona. 
- skontrolować dokumenty sprzedaŜy i świadectwa badań taśmy polimeroasfaltowej i/lub zalewy drogowej 
i/lub masy polimeroasfaltowej do złączeń oraz dokonać oceny organoleptycznej tych materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót. 
Odebrane mogą zostać spoiny i połączenia, które optycznie nie budzą wątpliwości tzn. są zamknięte na całej 
długości, w jednym poziomie. 
 
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 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieŜącej kontroli emulsji, ilości rozłoŜonego 
lepiszcza, deklaracje zgodności producenta. 
Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie wyników badań Wykonawcy i 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 jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2  oczyszczenia i skropienia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
− zakup i dostarczenie materiałów 
− mechaniczne oczyszczenie kaŜdej niŜej połoŜonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym 

polewaniem wodą lub uŜyciem spręŜonego powietrza,  
− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 
− napełnienie skrapiarek lepiszczem, 
− podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 
− skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilości zgodnie z pkt.5.2.1, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN ISO 4259  Przetwory naftowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania. 
PN-EN 13808  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. 
PN-EN 14188-1  Wypełniacze złączy i zalewy - Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
PN-EN 14188-2  Wypełniacze szczelin i zalewy - Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
PN-EN 12272-1  Powierzchniowe utrwalanie - Metody badań - Część 1: Dozowanie i poprzeczny rozkład 
lepiszcza i kruszywa 
PN-EN 15322  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów upłynnionych i fluksowanych 
 
10.1. Inne dokumenty 
CPR – Construction Product Regulation, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ws. Wyrobów 
budowlanych nr 305/2011. 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko 76 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

D-04.04.02 
 
 

POBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.08.2017r. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko 77 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ułoŜeniem warstw podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie w ramach projektu budowlanego pn. „Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. 
CzyŜkówko”. 
 
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 o parametrach nasiąkliwości i mrozoodporności nie 
większej niŜ 1% (odtworzenie nawierzchni bitumicznej) – 12,6 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 podłoŜa gruntowego oraz warstw konstrukcji 
nawierzchni dróg. 
Mieszanka niezwiązana moŜe 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, wyraŜony, 
jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zaleŜności pomiędzy kategoriami róŜnych 
właściwości. Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają, Ŝe nie jest wymagane badanie danej 
cechy. 
1.4.3.   Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniająca przenoszenie obciąŜeń z warstwy podbudowy 
zasadniczej na warstwę podłoŜa. Podbudowa pomocnicza moŜe składać się z kilku warstw o róŜnych 
właściwościach. 
1.4.4.   Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniająca przenoszenie obciąŜeń z warstw wyŜej leŜących na 
warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoŜe. 
1.4.5.   Kruszywo słabe - kruszywo przewidziane do zastosowane w mieszance przeznaczonej do 
wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub podłoŜa ulepszonego, które charakteryzuje się róŜnicami w 
uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie 
kruszywa naleŜy sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 (tabl. 5). O 
zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa róŜnica 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. 
 
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 niŜ 1%. 
MoŜna stosować następujące rodzaje kruszyw: 

• kruszywo naturalne lub sztuczne. 
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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 Ŝwiru 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 

frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymagań 
p.2.2 – 2.4 

5.2 
Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 
1097-2, kategoria nie wyŜsza niŜ: 

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 zaleŜności 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 ŜuŜla stalowniczego wg PN- V5 Tabl. 14 
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EN 1744-1:1998. rozdział 19.3 

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

Brak rozpadu - 

6.4.2.3 
Rozpad Ŝelazawy w ŜuŜlu 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 Ŝadnych 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 naleŜy 

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 obciąŜonych 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 dłuŜszy niŜ 30 dni przed rozpoczęciem robót z uŜyciem 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 naleŜy odrzucić i badania wykonać na innych 
materiałach aŜ do uzyskania poŜądanych cech. 
 
2.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa 
Do zraszania kruszywa naleŜy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na 
mieszankę kruszywa, ale umoŜliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
JeŜeli 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. PodłoŜe 
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 takŜe przedział ufności (precyzja w porównywalnych warunkach) jak 
równieŜ nierównomierność warunków wykonawczych, o ile w wypadkach odosobnionych Ŝadne 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 zaleŜności od rodzaju warstwy w 
konstrukcji nawierzchni drogowej i obciąŜenia ruchem (KR). 
W mieszankach, które są wyprodukowane z róŜnych kruszyw, kaŜdy ze składników musi spełniać 
wymagania z tablicy 1. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko 80 

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 
wraŜliwości 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 naleŜy określać wg PN-EN 
933-1. 
W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw naleŜy równieŜ badać i deklarować, 
po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora powinna równieŜ 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 naleŜy równieŜ badać i deklarować, po 5 
krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, 
jest spełnione, jeŜeli 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. 
. 

 
 

Rys. 1a. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej/pomocniczej 
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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 
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać takŜe wymagania ciągłości uziarnienia 
zawarte w tablicy 3. 

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

badań kontrolnych produkowanych mieszanek 
Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach; 

[róŜnice 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. WraŜliwość 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 
wraŜliwości 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 naleŜy 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 
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Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie mieszanek z 
kruszyw naturalnych oraz gruntów, moŜna 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 ostroŜności. Przydatność takich kruszyw, jeśli jest 
to wymagane, moŜe być oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach 
wątpliwych naleŜy 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 moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych 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. 
 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa moŜna 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 podłoŜa 
JeŜeli podłoŜe wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad zaakceptowanych przez 
Kierownika Projektu. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający 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 
naleŜy 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 rozłoŜona 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. 
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5.2.4. Zagęszczenie mieszanki 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy 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, aŜ 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).. JeŜeli materiał został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony 
przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność materiału jest niŜsza od optymalnej, materiał powinien 
być zwilŜony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być w przedziale 
umoŜliwiającym prawidłowe zagęszczenie warstwy. 
Zagęszczenie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego niŜ 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 niŜ 2,2. 
 
5.3. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. JeŜeli 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 obciąŜa Wykonawcę robót. 
 
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 – róŜnice w przesiewach 

Wg tabl. 3 Tabl. 8 

4.5 
WraŜliwość 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 wyŜsza niŜ 

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, ≥ 80 - 
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co najmniej 

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 naleŜy badać czy zawartość 
substancji niebezpiecznych nie przekracza 
wartości dopuszczalnych wg odrębnych 

przepisów 
 
6.1.1. Kontrola produkcji 
A. System oceny zgodności 
Przy produkcji mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni 
dróg naleŜy 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, Ŝe wyrób spełnia wymagania niniejszych SST. 

− Gęstość szkieletu mieszanki 
W ramach ZMP naleŜy 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 kaŜdym sicie.  
Zawartość pyłów w próbce naleŜy 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 kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.5. Próbki naleŜy pobierać w 
sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieŜąco 
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 naleŜy określić wg PN- EN 13286-2. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
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Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać wg PN-EN 13286-2. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na 
metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niŜ raz na 500 m2, lub wg zaleceń 
Kierownika Projektu. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

E

E

1

2
  ≤  2,2 

Obliczanie modułów odkształcenia wg wzoru: 
 
                                                   3 ∆p 
                                      E 1,2 =               D    
                                                   4 ∆s 
 
gdzie : 
 - ∆p – róŜnica nacisków, Mpa, 
 - ∆s – przyrost osiadań odpowiadający tej róŜnicy 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 moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyŜej 
leŜącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie  
z BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy 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 podłuŜna 
w sposób ciągły planografem albo co 10 m łatą na kaŜdym 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 kaŜdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niŜ raz na 400 m2 
Przed odbiorem: w 3 pkt, lecz nie rzadziej niŜ raz na 1000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie spręŜyste 

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko 86 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 0,5%. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać - 1 cm, +0 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- 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 spręŜyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tabl. 7. 
 
 

Tablica 7. Cechy podbudowy 
Wymagane cechy podbudowy 

Maksymalne ugięcie spręŜyste 
pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa 

Podbudowa z 
kruszywa o 

wskaźniku wnoś 
nie mniejszym 

niŜ, % 

Wskaźnik 
zagęszczenia IS 
nie mniejszy niŜ  40 kN 50 kN 

od pierwszego 
obciąŜenia E1 

od drugiego 
obciąŜenia 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. 
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm  
i nie zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie 
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 wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
JeŜeli 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 zaniŜenie 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. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Kierownika 
Projektu, jeŜeli 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 
naleŜy 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 podłoŜa, 
− zakup materiałów, 
− transport materiałów, 
− przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z receptą i dostarczenie na miejsce wbudowania, 
− rozłoŜenie zgodnie z załoŜoną 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: WyposaŜenie 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) 

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 
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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 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru podbudowy pomocniczej z kruszywa betonowego z recyklingu w ramach projektu 
budowlanego pn. “Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko”. 
 
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 niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie oraz odbiór n/w robót polegających na wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego z 
recyklingu grubości 10 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa pomocnicza z kruszywa betonowego  - część konstrukcji nawierzchni składająca się z 
jednej warstwy nośnej z kruszywa betonowego z recyklingu. 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi unijnymi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

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. 

W przypadku wykonywania podbudowy z kruszywa betonowego z recyklingu z materiału 
powierzonego przez Zamawiającego, spełnienie wymogów jakościowych co do wbudowanego materiału nie 
obciąŜa Wykonawcy. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa betonowego z recyklingu, wg 
PN-EN 13242:2004], są: 

− kruszywo łamane zwykłe z recyklingu, wg PN-EN 13242:2004  
− woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

2.3. Wymagania dla kruszyw 

 Do wykonania podbudowy naleŜy uŜyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-EN 13242:2004  
− kruszywo betonowe z recyklingu o uziarnieniu ciągłym od 0 mm do 31,5 mm, 
 Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane 
spośród wymienionych w PN-S-96023, dla których wymagania zostaną określone w SST. 
 Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 13242:2004, określonymi dla: 
− klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej. 
 Do jednowarstwowych podbudów naleŜy stosować kruszywo gatunku co najmniej drugiego 
 
2.4. Woda 

 Woda uŜyta przy wykonywaniu zagęszczania podbudowy moŜe być studzienna lub z wodociągu, bez 
specjalnych wymagań. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa betonowego z 
recyklingu powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania kruszywa betonowego z recyklingu, 
b) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa, 
c) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru kruszywa 
d) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
e) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

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 kruszywa 

 Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 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. Przygotowanie podłoŜa 

 PodłoŜe pod podbudowę pomocniczą powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 
 Podbudowa pomocnicza powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do warstwy podbudowy.  
 Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie z zaleceniami 
Inspektora Nadzoru z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

 Minimalna grubość warstwy podbudowy z kruszywa nie moŜe być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru największych ziarn kruszywa. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu 
nie moŜe przekraczać 11cm. Kruszywo powinno być rozłoŜone w warstwie o jednakowej grubości, 
przy uŜyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby 
po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość planowaną. 
 Kruszywo grube po rozłoŜeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju 
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo 
nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym 
powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, 
w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
 Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niŜ 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa 
poluzowanego w czasie szczotkowania. 

5.4. Utrzymanie podbudowy 

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę 
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do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 
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 kruszyw 
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. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z betonu podano w 
poniŜszej tabeli. 
Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszywa 

  Częstotliwość badañ 

Lp. Wyszczególnienie badañ Minimalne 
ilości badań na 

dziennej 
działce 

roboczej 

Maksymalna 
po- 

wierzchnia 
podbu- 

dowy na jedno 
badanie (m2) 

1 
2 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie 
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie 

 

2 

 

50 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

jednorazowo 

 
6.3.2. Badania właściwości kruszywa 

 Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieŜąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
 Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny 
być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w 
przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. Próbki do badań 
pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inspektora Nadzoru. 

6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa betonowego z recyklingu 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 2 pomiary na dziennej działce 
roboczej 

2 Równość podłuŜna j.w. 

3 Równość poprzeczna j.w. 

4 Grubość podbudowy w 2 punktach na kaŜdej działce 
roboczej, 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

 Szerokość podbudowy w granicach krawęŜników nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
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 Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyŜej leŜącej  o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w SST lub Inspektora Nadzoru. 

6.4.3. Równość podbudowy 

 Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą PN-S 
96025:2000.  
 Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 15 mm 

6.4.4. Grubość podbudowy 

 Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości planowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary 
zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
 JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości planowanej o więcej niŜ 5 cm i nie zapewni 
to podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę 
przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy 
utwardzonego pobocza), dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość 

 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 Inspektora Nadzoru, 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. Koszty poniesie 
Wykonawca. 
. 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa betonowego z 
recyklingu. 
 
8. Odbiór robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli 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 pomocniczej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− rozłoŜenie kruszywa, 
− zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. Przepisy związane 
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10.1. Normy 

  1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym. 

  2. PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 
ziarnowego 

  3. PN-EN 933-4:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  4. PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  5. PN-EN 1367-1:2007 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 
  6. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
  7. PN-EN 1097-

2:2000/A 1:2008 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 
bębnie Los Angeles 

  8. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego 

9. PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego – 
warstwa wiąŜąca i ścieralna w ramach budowy chodnika na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach krajowych. 
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich powiatowych i gminnych. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem warstwy ścieralnej i wiąŜącej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2  cz. I i II 
„Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych 2014” z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od 
Wykonawcy inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) 
zgodnie z WT-2 punkt 8.4.2. 
Zakres robót według dokumentacji projektowej obejmuje: 
- wykonanie warstwy wiąŜącej z  AC 16 W gr. 9 cm na jezdni  – 43,2 m2 
- wykonanie warstwy ścieralnej z  AC 11 S gr.5 cm na jezdni   – 43,2 m2 
Niniejsza specyfikacja ma równieŜ zastosowanie do odtworzenia asfaltowych nawierzchni ulic przyległych 
uszkodzonych w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. Z zastrzeŜeniem, Ŝe w przypadku ewentualnego 
uszkodzenia wspomnianych nawierzchni całkowite koszty odtworzenia spoczywają na Wykonawcy. Zakres 
potencjalnego odtworzenia - dla warstwy ścieralnej oraz wiąŜącej wynosi on 1,3 m, a dla podbudów 0,5 m 
szerokości uszkodzonej warstwy. 
W miejscach dostawiania krawęŜnika do istniejącej nawierzchni bitumicznej powstałą szczelinę 
technologiczną wypełnić asfaltową masą zalewową. 
Do wykonania wymienionych robót naleŜy zastosować warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S i na 
warstwę wiąŜącą AC 16W dla kategorii ruchu KR1 (tablica 1). 
Tablica 1. Zestawienie wyrobów do warstw nawierzchni drogowych z uwzględnieniem obciąŜenia 
ruchem 
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a) do betonu asfaltowego 
b) do betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS 
c) do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy lub wiąŜącej 
d) zalecane, jeŜeli wymagane jest zmniejszenie hałasu drogowego 
e) do cienkiej warstwy na gorąco z SMA lub BBTM o grubości nie większej niŜ 3,5 cm i do PA 
f) mogą być stosowane takŜe inne lepiszcza nienormowe i asfalty specjalne wg aprobat technicznych lub 
europejskich ocen technicznych 
g) do asfaltu lanego 
h) do kategorii ruchu KR5÷6 – w terenach górskich 
i) PA 16 S stanowi dolną warstwę, dwuwarstwowej nawierzchni porowatej. W konstrukcji zawsze występuje 
warstwa AC 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do przejmowania i 
rozkładania obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe. 
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami 
pojazdów. 
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróŜniające 
tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 
8 lub 11. 
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraŜony w procentach masy ziaren przechodzących przez 
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określony zestaw sit. 
1.4.7. Kategoria ruchu – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych 
(100kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d ≥ 2 mm. 
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na 
sicie 0,063 mm. 
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 
mieszany 
– kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz 
dodany 
– wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu.  
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 
ACS  – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej, 
ACW  – beton asfaltowy do warstwy wiąŜącej, 
D  – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d  – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C  – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD  – właściwość uŜytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent moŜe jej nie 
określać), 
TBR  – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moŜe dostarczyć odpowiednie informacje, 
jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI  – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości. 
 
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 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Lepiszcze asfaltowe 
Na drogach kategorii KR1 naleŜy zastosować asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 12591 [27] (tablica 2). 
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy z betonu asfaltowego 

 
 
Asfalt drogowy 50/70 powinien spełniać wymagania podane w tablicy 3. 
 
 
 
 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 
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Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie 
asfaltu i wyposaŜonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). 
Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z 
tolerancją ±5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

2.3. Kruszywo 
Do warstwy wiąŜącej i ścieralnej z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i 
WT-1 „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych 
2014”, obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania 
podane w tablicach 4÷11 (na podstawie WT-1 Kruszywa 2014, Punkt 5.2, tabela 8 - 11 i Punkt 5.3, tabela 12 
- 15) dla KR1-KR2: 
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Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego 
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Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 
mm do warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego 

 
 
Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 
mm do warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego 
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Tablica 7. Wymagane właściwości wypełniacza*) do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej 
z betonu asfaltowego 

 
*) MoŜna stosować pyły z odpylania, pod warunkiem spełnienia wymagań jak dla wypełniacza zgodnie z p. 5 
PN-EN 13043. Proporcja pyłów i wypełniacza wapiennego powinna być tak dobrana, aby kategoria zwartości 
CaCO3 w mieszance pyłów i wypełniacza wapiennego była nie niŜsza niŜ CC70. 
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Tablica 8. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

 

 
*) Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na polerowanie (PSV), mogą 
być stosowane, jeśli są uŜywane w mieszance kruszyw (grubych), która obliczeniowo osiąga podaną wartość 
wymaganej kategorii. Obliczona wartość (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią waŜoną wynikającą 
z wagowego udziału kaŜdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance 
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mineralno - asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowanie kaŜdego z tych kruszyw. MoŜna mieszać 
tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wyŜszej. 
 
Tablica 9. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 
mm do warstwy ścieralnej 
z betonu asfaltowego 

 
 
Tablica 10. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 
mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
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Tablica 11. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

 
 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoŜe składowiska musi być równe, 
utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposaŜonych w 
urządzenia do aeracji. 
2.4. Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody, naleŜy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda A po 6h obracania wynosiła co 
najmniej 80%. Badanie przyczepności lepiszcza do kruszywa naleŜy kaŜdorazowo przedstawić dla konkretnie 
złoŜonej recepty. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z tego samego materiału 
wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŜnych materiałów lub połączenie 
warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, naleŜy stosować pasty lub 
taśmy termoplastyczne o grubości co najmniej 15 mm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, 
w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, 
− układarki mieszanek mineralno-asfaltowych 
− skrapiarek, 
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− zagęszczarek, 
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Asfalt naleŜy przewozić w samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umoŜliwiające pośrednie 
ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
Wypełniacz luzem powinien być przewoŜony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zaleŜności od 
postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona 
przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). 
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie 
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników uŜywanych do transportu mieszanki 
powinny być czyste, a do zwilŜania tych powierzchni moŜna uŜywać tylko środki antyadhezyjne 
niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
 
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. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji 
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z pełnymi badaniami materiałów wsadowych i 
właściwości MMA. W Badaniu Typu przesiew mieszanki mineralnej naleŜy podać zgodnie z normą PN-EN 
933-1, obowiązkowo naleŜy podać odsiew mieszanki mineralnej, który powinien być wyraŜony z 
dokładnością do 0,1%. Badania Typu naleŜy przeprowadzić dla kaŜdego nowego składu MMA oraz w 
przypadku: 
− upływu 3 lat od ich wykonania, 
− zmiany rodzaju lepiszcza, 
− zmiany złoŜa kruszywa (jakiegokolwiek składnika), 
− zmiany typu petrograficznego kruszywa, 
− zmiany gęstości kruszywa o więcej niŜ 0,05 Mg/m3, 
− zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: kształtu, udziału ziaren przekruszonych, odporności 
na rozdrabnianie, odporności na ścieranie, 
− kanciastości kruszywa drobnego, 
− zmiany typu mineralogicznego wypełniacza. 
W ramach Badania Typu naleŜy przeprowadzić badania podane w tablicy 8. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi. 
 

5.2.1. Materiały  

5.2.1.A Beton asfaltowy do warstw wiąŜącej i wyrównawczej 

Do betonu asfaltowego do warstw wiąŜącej i wyrównawczej naleŜy stosować kruszywa i lepiszcza podane w 
tabeli 12. 
W mieszance mineralnej jako kruszywo drobne naleŜy stosować: 
mieszankę kruszywa łamanego i niełamanego (dla kategorii KR1-KR2 dopuszcza się stosowanie w 
mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego niełamanego) lub kruszywo łamane. 
JeŜeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to naleŜy przyjąć proporcję 
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
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Tablica 12. Materiały do betonu asfaltowego do warstw wiąŜącej i wyrównawczej 

 
 

5.2.2.A Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza 

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w betonie asfaltowym do warstw 
wiąŜącej i wyrównawczej, projektowane metodą empiryczną podano w tabeli 13. 

 
 
 
Tablica 13. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 
warstw wiąŜącej i wyrównawczej 

 
 
5.2.3.A Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Beton asfaltowy do warstw wiąŜącej i wyrównawczej powinien spełniać wymagania podane w tabeli 14. 
 
Tablica 14. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstw wiąŜącej i wyrównawczej, KR1÷2 
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5.2.1.B Beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 

Do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej nawierzchni obciąŜonych ruchem KR1÷6 naleŜy stosować 
kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 15. 
W mieszance mineralnej jako kruszywo drobne naleŜy stosować: mieszankę kruszywa łamanego i 
niełamanego dla KR 1-2 lub kruszywo łamane w 100% (dla kategorii KR3 do KR6 nie dopuszcza się 
stosowania kruszywa niełamanego drobnego).  
JeŜeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to naleŜy przyjąć proporcję 
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. Nie dopuszcza się do uŜycia granulatu asfaltowego w 
warstwie ścieralnej. 
 
Tablica 15. Składniki do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej 

 

5.2.2.B Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza 

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy 
ścieralnej podano w tablicy 16. 
 
Tablica 16. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 
warstwy ścieralnej, KR1÷2 
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5.2.3.B Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Beton asfaltowy do warstwy ścieralnej nawierzchni obciąŜonych ruchem KR1÷2 powinien spełniać 
wymagania podane w tablicy 17. 
 
 
 
Tablica 17. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej KR1÷2 

 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takŜe wstępne, powinno 
być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru 
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub pochodzeniu naleŜy 
dodawać odmierzone oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
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termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura 
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe przekraczać 180°C dla asfaltu 
drogowego 50/70. Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby 
mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura 
mieszanki mineralnej nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30oC od najwyŜszej temperatury mieszanki 
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 18. W tej tablicy najniŜsza temperatura dotyczy mieszanki 
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyŜsza temperatura dotyczy mieszanki 
mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 18. NajwyŜsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) 

 
 
 
Tablica 19. NajwyŜsza i najniŜsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej 

 
 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku róŜnic w ich właściwościach. 

5.4. Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego stanowi warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 
ułoŜona na oczyszczonej i skropionej podbudowie z KŁSM 0-31,5 mm, która powinna spełniać wymagania 
Specyfikacji 04.04.02. Podbudowa powinna być na całej powierzchni: 

– ustabilizowana i nośna, 
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– czysta, bez zanieczyszczenia, 

PodłoŜe pod warstwy asfaltowe powinno spełniać wymagania określone w tablicy 20. JeŜeli 
nierówności poprzeczne są większe aniŜeli dopuszczalne, w przypadku podłoŜa pod warstwy asfaltowe 
wałowane, naleŜy odpowiednio wyrównać podłoŜe poprzez frezowanie lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej. 

Tablica 20. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe 

 

 

Do oceny nierówności naleŜy przyjąć dane z pomiaru równości tej warstwy. JeŜeli nierówności są 
większe niŜ dopuszczalne, to naleŜy wyrównać podbudowę poprzez ułoŜenie warstwy wyrównawczej lub jej 
usunięcie i ponowne ułoŜenie. Rzędne wysokościowe podbudowy i urządzeń usytuowanych w nawierzchni 
lub ją ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŜa powinien być 
zapewniony odpływ wody. Oznakowanie poziome na warstwie podłoŜa naleŜy usunąć. W celu polepszenia 
połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoŜa powinna być w ocenie 
wizualnej chropowata. Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być 
pokryte asfaltem na gorąco, a następnie oklejone materiałem uszczelniającym określonym w Specyfikacji 
i zaakceptowanym przez InŜyniera. PodłoŜe powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych takich jak 
tłuszcze, smary i oleje. 

Przed skropieniem podłoŜe z mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy oczyścić. W przypadku 
zanieczyszczonej warstwy dodatkowo oczyścić poprzez zabieg szczotkowania i mycie pod ciśnieniem. Przy 
uŜywaniu szczotek mechanicznych naleŜy zwrócić uwagę, aby nie została uszkodzona warstwa błonki 
asfaltowej na powierzchni ziaren kruszyw stanowiących górną powierzchnię warstwy. W przypadku 
zanieczyszczenia podłoŜa olejami, paliwem lub chemikaliami naleŜy uŜyć specjalnych absorbentów 
do zebrania zanieczyszczeń a następnie zmyć powierzchnię wodą pod ciśnieniem. 

5.5. Próba technologiczna 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany na Ŝądanie 
Zamawiającego do przeprowadzenia w jego obecności próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie 
zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu naleŜy zaprogramować otaczarkę 
zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań naleŜy pobrać 
mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moŜliwą segregację kruszywa.  

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki naleŜy zgromadzić w silosie lub 
załadować na samochód. Próbki do badań naleŜy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną 
w PN-EN 12697-27 [39]. 

Na podstawie uzyskanych wyników Przedstawiciel Zamawiającego podejmuje decyzję o wykonaniu 
odcinka próbnego w miejscu przez niego wskazanym. Ewentualne wykonanie zarobu próbnego i odcinka 
próbnego Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie kontraktowej. 

5.6. Połączenie międzywarstwowe 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia między warstwami 
oraz ich współpracy w przenoszeniu obciąŜeń nawierzchni wywołanych ruchem pojazdów. 
Zapewnienie połączenia międzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podłoŜa, na którym będą 
układane kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowej oraz właściwego 
wykonania skropienia. 
W połączeniach międzywarstwowych występują dwa główne mechanizmy: 
 zazębienie wynikające z wzajemnego powierzchniowego oddziaływania pomiędzy ziarnami górnej i dolnej 
mieszanki, na co ma wpływ uziarnienie obu materiałów, makrotekstura dolnej warstwy, 
 sklejenie wynikające z działania lepiszcza wytrąconego z emulsji asfaltowej, co wynika głównie z kohezji 
lepiszcza asfaltowego. 
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Czynniki technologiczne wpływające na trwałość połączenia międzywarstwowego: 
 stan podłoŜa – na podstawie oceny wizualnej: spękania, zanieczyszczenia, woda, luźny materiał, resztki 
oznakowania poziomego i obecność innych materiałów utrudniających kontakt między górną i dolną 
powierzchnią mieszanki, 
 rodzaj wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej (uziarnienie, zawartość lepiszcza, temperatura 
wbudowania), 
 technologia wbudowania warstw asfaltowych (rozkładanie dwóch warstw w jednym cyklu 
technologicznym, skuteczność zagęszczania), 
 rodzaj i ilość zastosowanego lepiszcza do skropienia oraz równomierność pokrycia powierzchni 
lepiszczem. 
Skropienie emulsją asfaltową ma na celu zwiększenie siły połączenia pomiędzy warstwami konstrukcyjnymi 
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody pomiędzy warstwami. 
Do połączeń międzywarstwowych naleŜy stosować następujące materiały: 
 kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane wg Załącznika Krajowego NA do PN-EN 13808, 
 kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami wg Załącznika Krajowego NA do PN-EN 13808. 
Spośród rodzajów emulsji wymienionych w Załączniku Krajowym NA do normy PN-EN 13808, naleŜy 
stosować emulsje oznaczone kodem ZM. NaleŜy stosować emulsje według aktualnego wydania Załącznika 
Krajowego. 
 
5.7.Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym zgodnie z zapisami w 

punktach 5.4 i 5.6. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 

punkcie 4.2. 
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleŜy wbudowywać w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury podanej w tablicy 21. 
Temperatura otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoŜa. Nie dopuszcza się 
układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym temperaturę mieszania i 
wbudowania naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
 
Tablica 21. Minimalne temperatury otoczenia w jakich moŜna wbudowywać mieszanki mineralno-

asfaltowe 

 
 
5.8. Właściwości fizyczne wbudowywanych mieszanek mineralno-asfaltowych 
Właściwości fizyczne (skład mma, odporność na deformacje trwałe, odporność na działanie wody i mrozu, 
itp.) wbudowywanych mieszanek mineralno-asfaltowych naleŜy kontrolować poprzez badania laboratoryjne 
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wykonanych na materiale pobranym na WMA (badania do ZKP) lub pobranym w czasie układania mieszanki 
w warstwie. 
5.8.1.  Grubość warstwy 
Wymagana średnia grubość dla poszczególnych warstw asfaltowych oraz wymagana średnia grubość dla 
całego pakietu tych warstw powinna być zgodna z grubością przyjętą w projekcie konstrukcji nawierzchni. 
Jedynie w przypadku pojedynczych wyników pomiarów grubości wbudowanej warstwy, dopuszcza się 
róŜnice w stosunku do grubości przyjętej w projekcie konstrukcji nawierzchni nie więcej niŜ o 5% w 
przypadku warstwy ścieralnej i 10% w przypadku pozostałych warstw. 
Maksymalne wartości róŜnicy grubości średniej i grubości dla pojedynczych pomiarów przedstawia tabela 
22. 
 
Tablica 22. Maksymalne wartości róŜnicy grubości 

 
Zwiększone grubości poszczególnych warstw będą zaliczane jako wyrównanie ewentualnych niedoborów 
niŜej leŜącej warstwy. 
Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do układu warstw konstrukcyjnych naleŜy zachować 
zasadę mówiącą, Ŝe grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa 
danej mieszanki (h ≥ 2,5xD). 
5.8.2.  Zagęszczenie warstwy i zawartość wolnych przestrzeni w warstwie 
Wskaźnik zagęszczenia oraz zawartość wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie w zaleŜności od 
zastosowanego typu mieszanki mineralno-asfaltowej muszą spełniać wymagania przedstawione w tablicy 23. 
 
Tablica 23. Wymagany wskaźnik zagęszczenia oraz zawartość wolnych przestrzeni w wykonanej 

warstwie 

Warstwa 
Typ i wymiar mieszanki, 
przeznaczenie 

Wskaźnik zagęszczenia 
[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 
[%(v/v)]  

WiąŜąca AC 16 W, KR1÷KR2 ≥ 98,0 2,0 ÷ 7,0 
Ścieralna AC 11 S, KR1÷KR2 ≥ 98,0 1,0 ÷ 4,5 
 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposaŜoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 
osi i przy brzegach warstwy). 

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone cięŜkimi walcami drogowymi. Do warstw 
z betonu asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe gładkie z moŜliwością wibracji, oscylacji lub 
walce ogumione. 
 
5.9. Połączenia technologiczne 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Dla 
złączy podłuŜnych naleŜy stosować technologię „gorące przy gorącym”. Wszystkie zimne złącza 
technologiczne oraz zakończenia dziennych działek roboczych powinny być ukształtowane skośnie, poprzez 
odcięcie i dogęszczenie ciepłej mieszanki asfaltowej za pomocą noŜa zamontowanego na walcu stalowym. 
Odcięta mieszanka asfaltowa powinna być usunięta z budowy. 
Wszelkie złącza wykonywane metodą na zimno, krawędzie warstwy oraz zakończenia działek roboczych 
naleŜy posmarować asfaltem drogowym na gorąco lub innym podobnym materiałem posiadającym 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, w ilości co najmniej 50 g na metr bieŜący na 1 cm grubości 
warstwy. Nie dopuszcza się stosowania emulsji asfaltowych do uszczelniania złączy. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 20 cm, a 
poprzeczne o min. 2 m. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w 
jednym poziomie. 
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Wszelkie spoiny – połączenia nawierzchni z urządzeniami ją ograniczającymi, połączenia z asfaltem lanym – 
naleŜy okleić materiałami termotopliwymi, wtapiającymi się w gorącą nawierzchnię. Grubość ułoŜonego 
materiału termotopliwego powinna wynosić co najmniej 15 mm. 
W miejscach gdzie warstwa ścieralna jest ograniczona elementami odwadniającymi, krawędź warstwy 
powinna być wyŜsza od elementów ograniczających od 5 do 10 mm. Krawędzie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego bez ograniczeń naleŜy ukształtować ze spadkiem nie większym niŜ 2:1 i dogęścić urządzeniem 
zagęszczającym zamontowanym na walcu. Na odcinkach o jednostronnym pochyleniu poprzecznym górna 
krawędź warstwy, a na odcinkach przechyłki obie krawędzie powinny być posmarowane gorącym asfaltem w 
ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy 
zabrudzeniu. NiŜej połoŜona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna pozostać 
nieuszczelniona. Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
wraz z krawędziami warstw niŜszych, jeŜeli warstwy były ułoŜone jedna po drugiej, a krawędzie były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. JeŜeli uszczelniana jest tylko krawędź warstwy ścieralnej, to 
przylegającą powierzchnię odsadzki niŜszej warstwy naleŜy uszczelnić na szerokości co najmniej 10 cm.  
5.9. Odcinek próbny 
Nie dotyczy 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 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 
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
− przeprowadzić badania typu mieszanki MMA na zgodność z niniejszą ST i przedstawić do akceptacji dla 
Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) 
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru). 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Przedstawicielowi Zamawiającego 
(Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Uwagi ogólne 
Badania dzielą się na: 
- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Przedstawiciela Zamawiającego) 
 
6.3.2. Badania Wykonawcy 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy 
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów 
do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają 
wymagania określone w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku 
do wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy niezwłocznie usunąć. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji zgodnie z normą PN-EN 13108-21 
podczas produkcji MMA na potrzeby budowy. 
Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać zleceniodawcy na jego Ŝądanie. Przedstawiciel 
Zamawiającego/Inspektor Nadzoru moŜe zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. 
W razie zastrzeŜeń Przedstawiciel Zamawiającego/Inspektor Nadzoru moŜe przeprowadzić badania kontrolne 
według punktu 6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej 
– badania właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
– badania właściwości wykonanej warstwy 
– badania materiałów wsadowych do MMA 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 
12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
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– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– badanie połączenia międzywarstwowego, 
– badanie wydatku skropienia, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
 
 
6.3.3. Badania kontrolne 
Badania kontrolne są badaniami Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru), których celem jest  
prawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, 
lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia 
itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Badania kontrolne prowadzone są w laboratorium 
Zamawiającego. 
Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Nadzór nad pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu 
budowy zajmuje się Przedstawiciel Zamawiającego/ Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
Wykonawca ma obowiązek swoim sprzętem pobrać wszystkie moŜliwe próbki do badań kontrolnych, w 
miejscach wskazanych przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Badania odbywają się równieŜ wtedy, gdy 
Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 24. 
 
Tablica 24. Rodzaj badań kontrolnych 

 

 
 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
Przedstawiciel Zamawiającego/Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania 
próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy 
przyporządkowany do badań kontrolnych nie moŜe być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten 
nie powinien być mniejszy niŜ 20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków częściowych. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
 
6.3.5. Badania arbitraŜowe 
Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze 
strony Przedstawiciela Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie wykonywało 
badań kontrolnych. 
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Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść 
przemawia wynik badania. 
 

6.4. Właściwości i dopuszczalne odchyłki mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wykonanej warstwy. 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Właściwości materiałów naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo 
dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. Na etapie oceny jakości 
wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i tolerancje, w których 
uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa 
uwarunkowane metodą pracy. 

UWAGA! 

Po przekroczeniu odchyłek dopuszczalnych Wykonawca przedstawi program naprawczy lub usunie warstwy 
niewłaściwie wykonane. 

 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego materiału na 
określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartość 
±10%. 

Sumaryczny pakiet warstw asfaltowych musi być zachowany zgodnie z dokumentacją projektową. 

Dopuszcza się przy odbiorze warstwy przez Zamawiającego pomiar grubości za pomocą georadaru GPR. 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 23. Dotyczy to kaŜdego 
pojedynczego oznaczenia danej właściwości. Obie badane właściwości warstwy naleŜy obliczać z 
dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 

Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6. 

6.4.2.3. Równość poprzeczna 

Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i parkingów naleŜy 
stosować metodę pomiaru profilometrycznego równowaŜną uŜyciu łaty i klina, umoŜliwiającą wyznaczenie 
odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako 
największa odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą (o długości 2 m) a zarejestrowanym profilem 
poprzecznym warstwy. Efektywna szerokość pomiarowa jest równa szerokości mierzonego pasa ruchu 
(elementu nawierzchni) z tolerancją ±15%. Wartość odchylenia równości poprzecznej naleŜy wyznaczać z 
krokiem co 1 m.  

W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni naleŜy 
wykonać z uŜyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinna wynosić 2 m. 
Pomiar powinien być wykonywany nie rzadziej niŜ co 5 m. 

Tablica 25. Maksymalne wartości odchyleń równości poprzecznej dla warstwy asfaltowych 

 

 

6.4.2.4. Równość podłuŜna 

Do oceny równości podłuŜnej: 
 warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z, L, D oraz placów i parkingów, 
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 warstw wiąŜącej i podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas 
naleŜy stosować metodę pomiaru ciągłego równowaŜną uŜyciu łaty i klina np. z wykorzystaniem planografu, 
umoŜliwiającego wyznaczanie odchyleń równości podłuŜnej jako największej odległości (prześwitu) 
pomiędzy teoretyczną linią łączącą spody kółek jezdnych urządzenia a mierzoną powierzchnią warstwy 
[mm]. 
W miejscach niedostępnych dla planografu pomiar równości podłuŜnej warstw nawierzchni naleŜy wykonać 
w sposób ciągły z uŜyciem łaty i klina. 

Długość łaty w pomiarze równości podłuŜnej powinna wynosić 4 m. 

Maksymalne wartości odchyleń równości podłuŜnej dla warstwy oznaczone pomiarem ciągłym 
równowaŜnym uŜyciu łaty i klina np. z wykorzystaniem planografu, łaty i klina określa tabela 26. 

Tablica 26. Maksymalne wartości odchyleń równości podłuŜnej dla warstwy asfaltowych określone za 
pomocą pomiaru ciągłego, łaty i klina 

 

 

 

 
6.4.2.5. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ -0/+10 cm. 
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłuŜnej i krawędziach, powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% 
wykonanych pomiarów nie moŜe przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róŜnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 
cm. 
Złącza podłuŜne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam 
i wykruszeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Przedstawiciela 
Zamawiającego, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

Zamawiający w razie niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokona potrąceń. Ewentualne potrącenia 
zostaną naliczone wg pkt 6.4 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
− skropienie międzywarstwowe, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w 
niniejszej SST) 
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów 
w cemencie 
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego 
opisu petrograficznego 
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 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni – 
Wskaźnik przepływu kruszywa 
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – 
Badania błękitem metylenowym 
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych 
cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie 
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości 
nasypowej i jamistości 
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie gęstości 
ziaren i nasiąkliwości 
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie 
gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie 
polerowalności kamienia 
19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych 
– Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych 
– Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i 
Kula 
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych – 
Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz 
trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
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25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności 
wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda 
destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza 
– Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RTFOT 
32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco 
– Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 
33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco 
– Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 
34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco 
– Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 
35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco 
– Część 12: Określanie wraŜliwości na wodę 
36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco 
– Część 13: Pomiar temperatury 
37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco 
– Część 18: Spływanie lepiszcza 
38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco 
– Część 22: Koleinowanie 
39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco 
– Część 27: Pobieranie próbek 
40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco 
– Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 
41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym 
42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 
odparowanie 
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu 
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton Asfaltowy 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych 
– Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: 
Liczba bitumiczna 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spręŜystego asfaltów modyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 
modyfikowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą 
pomiaru ciągliwości 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu 
wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów – 
Metoda z duktylometrem 
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56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez 
zanurzenie w wodzie 
– Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą 
otwartego tygla Clevelanda 
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 
63.1. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 21: Zakładowa Kontrola 
Produkcji 
 
10.3. Wymagania techniczne 
64. WT-1:2014 Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 
powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych, 
65. WT-2:2014 cz. I Mieszanki  mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na 
drogach krajowych 
65. WT-2:2016 cz. II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie 
asfaltowe na drogach krajowych 
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
 
10.4. Inne dokumenty 
67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 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 frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno w związku budową chodnika 
na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący 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 frezowaniem 
nawierzchni asfaltowych na zimno z wywozem destruktu. 
Ilość robót:  
- cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na gł. 10 cm – 12,2 m, 
- sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na gł. 5 cm – 43,2 m2. 
Łączna ilość frezowin do wywozu: 5,2 t. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy 
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 
1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 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 
 
Nie występują. 
 
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 frezowania 
NaleŜy stosować frezarki drogowe umoŜliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną 
głębokość. Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości 
oraz pochyleń poprzecznych i podłuŜnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy części 
jezdni) InŜynier moŜe dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. Szerokość bębna frezującego powinna być 
dobrana zaleŜnie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach szerokość bębna moŜe być dostosowana do 
szerokości skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szerokość bębna skrawającego 
powinna być co najmniej równa 1200 m. Przy duŜych robotach frezarki muszą być wyposaŜone w przenośnik 
sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na środki transportu. Przy pracach prowadzonych w terenie 
zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być zaopatrzone w systemy odpylania. Wykonawca 
moŜe uŜywać tylko frezarki zaakceptowane przez InŜyniera. Wykonawca powinien przedstawić dane 
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, 
na własny koszt. 
 
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 sfrezowanego materiału 
Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez 
postojów. Materiał moŜe być wywoŜony dowolnymi środkami transportowymi. 
 
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. 
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5.2. Wykonanie frezowania 
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją 
projektową i SST. JeŜeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułoŜenia nowej warstwy 
ścieralnej, to jej tekstura powinna być jednorodna, złoŜona z nieciągłych prąŜków podłuŜnych lub innych 
form geometrycznych, gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny wygląd. JeŜeli ruch drogowy ma być 
dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów bezpieczeństwa naleŜy spełnić  
następujące warunki: 
a) naleŜy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłuŜnych pionowych krawędzi nie moŜe 
przekraczać 40 mm, 
c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawęŜnika (ścieku) 
dopuszcza się większy uskok niŜ określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75 mm wymaga on 
specjalnego oznakowania, 
d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte. 
 
5.5. Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułoŜeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych 
Do frezowania naleŜy uŜyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu odniesienia, 
zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość 
projektowaną z dokładnością ±5 mm. 
 
5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni 
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na 
głębokość określoną w dokumentacji projektowej. 
 
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. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych 
– Minimalna częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno 

Lp. Właściwość nawierzchni Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Spadki poprzeczne co 50 m 
2 Szerokość frezowania co 50 m 
3 Głębokość frezowania na bieŜąco 

 
6.2.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
±0,5%. 
6.2.4. Szerokość frezowania 
Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projektowej                        
z dokładnością ±5 cm. 
6.2.5. Głębokość frezowania 
Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej                               
z dokładnością ±5 mm. PowyŜsze ustalenia dotyczące dokładności frezowania nie dotyczą wyburzenia kilku 
lub wszystkich warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny 
być określone w SST w dostosowaniu do potrzeb wynikających z przyjętej technologii naprawy. 
 
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). 
 
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, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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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 chodnika na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko”. 
 
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 „prostokąt” gr. 8 cm na pods. cem.-pias. 1:4 
gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (chodnik)   – 446,1 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 (zjazd)  – 35,0 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 umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów. 

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

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

 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniŜej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
 
1.4.4. ObrzeŜe - 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 duŜy fragment nawierzchni na sekcje w celu umoŜliwienia 

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 
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 
NaleŜy zastosować kostkę o następujących charakterystycznych cechach: 
1. odmianę: 

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

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

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 niŜ 100 mm, 
     c) grubość: 80 mm, 

PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umoŜliwiały 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 

RóŜnica 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 

zamraŜanie/ 
rozmraŜanie z udziałem 
soli odladzających 
(klasa 3, zał. D)  

D 

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

2.2  Wytrzymałość na 
rozciąganie przy 
rozłupywaniu  

F 

Wytrzymałość charakterystyczna T ≥3,6MPa. KaŜdy 
pojedynczy wynik ≥2,9MPa i nie powinien wykazywać 
obciąŜenia niszczącego mniejszego niŜ 250N/mm długości 
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 – naleŜy zadeklarować minimalną jej 
wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadło do badania 
tarcia)  

2.6 Nasiąkliwość 
 

Nie wyŜsza niŜ 5 % 
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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 uwaŜane za 
istotne  

3.2  Tekstura  
J 

3.3  Zabarwienie (barwiona 
moŜe 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 róŜnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców zmianach warunków twardnienia 
nie są uwaŜane za istotne  

 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę betonową naleŜy pakować na paletach i składować na otwartej przestrzeni oraz wyrównanym i 
odwodnionym podłoŜu. 
 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin oraz szczelin w nawierzchni 
2.3.1. Podsypka cementowo-piaskowa 
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej naleŜy 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 uŜytku 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 naleŜy uŜyć piasku. Kruszywa nie wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę naleŜy składować na podłoŜu 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 moŜe odbywać się::  

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 

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

Do przycinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszeniem naroŜy. 
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 InŜyniera. 
  
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 przewoŜone 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 słuŜyć wózki 
widłowe, którymi moŜna dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu moŜna 
wykorzystywać równieŜ 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 (zaleŜnie 
od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. PoŜdane jest, aby 
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palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposaŜonym w dźwig 
do za- i rozładunku. 
KrawęŜniki i obrzeŜa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. KrawęŜniki betonowe 
naleŜy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. KrawęŜniki kamienne naleŜy układać na 
podkładkach drewnianych, długości w kierunku jazdy. KrawęŜniki i obrzeŜa powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu 
Kruszywa moŜna 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 moŜe by przewoŜony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami 
transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewoŜone 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 moŜe 
być przewoŜony 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 wyposaŜone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu. 
Zalew lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych moŜna transportować dowolnymi środkami 
transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 
zanieczyszczeniem. 
Materiały do podbudowy powinny być przewoŜone 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. 
 
5.2. PodłoŜe i koryto 
PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek winno być nie wysadzinowe, jednorodne i nośne 
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, przemarzaniem zgodnie z dokumentacja projektowa. 
PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacja projektową i obejmuje ona ułoŜenie 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: 
wykonanie podbudowy, 
wykonanie obramowania nawierzchni z krawęŜników, 
przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
ułoŜenie kostek z ubiciem, 
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin 
pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie 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 naleŜy zastosować krawęŜniki betonowe proste 
15x30x100cm, najazdowe 15x22/30x100cm, skośne 15/30x100cm, łukowe (R0,5m, R1,0m, R5,0m, R6,0m)               
i oporniki betonowe 12x25x100cm oraz obrzeŜa betonowe 8x30x100cm. 
 
5.6. Podsypka 
NaleŜy 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 zwilŜonej 
podbudowie, przy zachowaniu: 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko 129 

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 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 naleŜy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda 
zwilŜyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy moŜe 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 przedłoŜone do zaakceptowania InŜynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, 
koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, InŜynier moŜe polecić Wykonawcy ułoŜenie po 1m2 wstępnie 
wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
 
 
 
5.7.2. Warunki atmosferyczne 
UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niŜszej niŜ +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 naleŜy 
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
5.7.3. UłoŜenie 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 wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po 
procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury 
technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyŜej powierzchni 
tych urządzeń oraz od 3mm do 10mm powyŜej korytek ściekowych. Do uzupełnienia przestrzeni przy 
krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać 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 ułoŜonej na stałe. 
Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na podsypce piaskowej naleŜy 
rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca. Ubijanie nawierzchni naleŜy 
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłuŜnym 
kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy 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 
dłuŜszymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłuŜnego nawierzchni. Po ułoŜeniu 
kostek, spoiny naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pkt. 2.3d). Zaprawę 
cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 
płynność. Spoiny moŜna 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 zwilŜona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny  i tworzyć monolit z 
kostkami 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię naleŜy starannie oczyścić. 
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5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, 
po jej wykonaniu naleŜy 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 
niŜszej niŜ 15oC do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię naleŜy oczyścić z piasku i moŜna oddać 
do uŜytku. 
 
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: 
-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 InŜynierowi 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 podłoŜa 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) 

BieŜąca 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 kaŜdej działce 
roboczej 

- 

 b) połoŜenie 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 podłuŜnym 
łatą czterometrową 

Jw. Nierówności do 6mm 
w dniu odbioru, nie  
więcej niŜ 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 niŜ 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 
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 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 ułoŜenia 

Kontrola bieŜąca Wg dokumentacji 
projektowej lub 
decyzji InŜyniera 

 
 
6.4. Badania wykonanych robót 
Po wykonaniu robót naleŜy dokonać ponownych badań i pomiarów zgodnych z tabelką: 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawęŜników,  

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

2 Badanie połoŜenia osi nawierzchni w 
planie 

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

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłuŜna 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 InŜyniera, jeŜeli 
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 podłoŜa 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 podłoŜa i wykonanie koryta 
− dostarczenie materiałów i sprzętu 
− wykonanie podsypki, 
− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek 
− ułoŜenie 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, 
krawęŜniki, 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 uŜytku 
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   podłoŜa   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 krawęŜników betonowych 

14. D-08.01.02a Ustawianie krawęŜników kamiennych 

15. D-08.03.01 Betonowe obrzeŜa chodnikowe 

16. D-08.05.00 Ścieki 
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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 połączeniem nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą w 
związku z budową chodnika na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem               
i odbiorem połączenia nowej konstrukcji nawierzchni, zawierającej asfaltową warstwę ścieralną i wiąŜącą              
z istniejącą nawierzchnią asfaltową na dowolnej podbudowie. 
Połączenie polega na rozbiórce starej nawierzchni z wykonaniem schodkowania jej krawędzi, skropieniu 
warstwy wiąŜącej emulsją asfaltową i ułoŜeniu geokompozytu, a następnie przykryciu go nową asfaltową 
warstwą ścieralną. 
Wykonanie połączenia ma zapobiec (lub co najmniej opóźnić) wystąpieniu na powierzchni jezdni 
poprzecznego pęknięcia, odbitego od spoiny na krawędzi połączenia. 
Ilość robót: 
- ułoŜenie siatki szklanej 120x120 kN/m przesączonej asfaltem z posypką z piasku kwarcowego – 43,2 m2. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z kilku warstw, słuŜących do przejmowania i rozkładania na 
podłoŜe obciąŜeń od ruchu pojazdów. 
1.4.2. Warstwa nawierzchni – element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału. 
1.4.3. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 
1.4.4. Warstwa wiąŜąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 
1.4.5. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, ułoŜony w jednej lub kilku warstwach. 
1.4.6. Połączenie nowej i starej nawierzchni – sposób konstrukcji, łączący nową nawierzchnię z nawierzchnią 
istniejącą, mający na celu zagwarantowanie tej samej nośności (trwałości zmęczeniowej) obu części                       
i zapobiegający wystąpieniu na powierzchni jezdni poprzecznego pęknięcia. 
1.4.7. Kategoria ruchu – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych             
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, GDDP – IBDiM, 
Warszawa 1997. 
1.4.8. Emulsja asfaltowa – emulsja, w której fazą zdyspergowaną jest asfalt, a fazą ciągłą jest woda lub 
roztwór wodny, o ile nie ustalono inaczej. 
1.4.9. Geokompozyt – geosyntetyk, składający się z siatki szklanej 120x120 kN/m przesączonej asfaltem z 
posypką z piasku kwarcowego. 
1.4.10. 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 robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 
2.2.2. Materiały do wykonania robót 
Do wykonania robót naleŜy uŜyć: 
− geokompozyt, wzmacniający nawierzchnię na linii styku starej i nowej nawierzchni, 
− emulsję asfaltową do złączenia geokompozytu z nawierzchnią. 
Ponadto przy konstruowaniu połączenia nowej i starej nawierzchni występują materiały, z których 
zbudowana będzie nowa nawierzchnia. 
2.2.3. Geokompozyt 
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, pod linią styku starej i nowej nawierzchni moŜna 
zastosować geokompozyt, stanowiący połączenie siatki z włókien mineralnych (np. poliestrowych, 
szklanych) z geowłókniną wytworzoną z włókien syntetycznych (polipropylenowych, polietylenowych lub 
poliestrowych) ciągłych wzmacnianych mechanicznie poprzez igłowanie, stabilizowanych przeciw 
promieniowaniu UV. 
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Geokompozyt musi mieć deklarowane przez producenta przeznaczenie do wzmacniania nawierzchni 
asfaltowych i opóźniania powstawania spękań w nawierzchni. 
Wytrzymałość na rozciąganie geokompozytu powinna wynosić: 
– dla dróg o kategorii ruchu KR1 do KR4 ≥ 70 kN/m, 
WydłuŜenie przy zerwaniu wzdłuŜ pasma powinno wynosić ≤ 3%. 
Temperatura mięknienia geokompozytu powinna być niŜsza od temperatury układania warstwy ścieralnej. 
Długość geokompozytu powinna być równa szerokości nawierzchni. JeŜeli dokumentacja projektowa nie 
podaje inaczej, szerokość geokompozytu powinna wynosić po 1,0 m z kaŜdej strony spoiny w warstwie 
wiąŜącej. 
2.2.4. Emulsja asfaltowa 
Do złączania geokompozytu z asfaltową warstwą nawierzchni naleŜy stosować kationową emulsję 
modyfikowaną polimerem, spełniającą wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych polimerami (wg [7]) 

Wymagania dla emulsji 
C60 BP3 ZM lub C60 BP4 
ZM 

C60 BP5 ZM Wymagania 
techniczne 

Metoda 
badania 
wg normy 

Jednostka 

Klasa 
Zakres 
wartości 

Klasa 
Zakres 
wartości 

Indeks rozpadu 
PN-EN 
13075-1 [6] 

- 3 lub 4 
50 do 100 
lub 70 do 
130 

5 120 do 180 

Zawartość 
lepiszcza 

PN-EN 
1428 [2] 

%(m/m) 5 58 do 62a) 5 58 do 62a) 

Czas wypływu 
dla Ø 2 mm w 
40oC 

PN-EN 
12846 [4] 

s 1 TBRb) 1 TBRb) 

Pozostałość na 
sicie 0,5 mm 

PN-EN 
1429 [3] 

%(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Trwałość po 7 
dniach 
magazynowania 

PN-EN 
1429 [3] 

%(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Sedymentacja 
PN-EN 
12847 [5] 

%(m/m) 1 TBR 1 TBR 

 
– Emulsję moŜna rozcieńczać wodą, do stęŜenia asfaltu nie niŜszego niŜ 40%(m/m) 
– Nie dotyczy emulsji rozcieńczanej wodą na budowie 
TBR (To be reported) – do zadeklarowania (producent moŜe dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie 
jest do tego zobowiązany) 
Przykład oznaczenia kationowej emulsji asfaltowej: 
C60 BP3 ZM – kationowa emulsja asfaltowa o zawartości lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu 
modyfikowanego polimerami, o klasie indeksu rozpadu 3, przeznaczona do złączania warstw nawierzchni. 
2.2.5. Materiały występujące przy budowie nowej nawierzchni 
Materiały występujące przy budowie nowej nawierzchni powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i dostosowane do rodzaju warstw nawierzchni. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
1. piły do cięcia betonu asfaltowego, 
2. frezarki do betonu asfaltowego, 
3. młot pneumatyczny, spręŜarka powietrza, 
4. skrapiarka emulsji asfaltowej z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą, ze zbiornikiem na lepiszcze, 
5. ew. układarka geokompozytu, umoŜliwiającą rozwijanie go ze szpuli oraz noŜe do cięcia geokompozytu, 
6. sprzęt pomocniczy, jak oskardy, łopaty, szczotki itp. 
Zaleca się, aby skrapiarka była wyposaŜona w urządzenia pomiarowo-kontrolne, pozwalające na sprawdzenie 
i regulowanie: temperatury, ciśnienia, obrotów pompy dozującej lepiszcze, prędkości poruszania się 
skrapiarki oraz ilości dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza z 
tolerancją ± 10% w stosunku do ilości załoŜonej. Zbiornik na lepiszcze powinien być izolowany termicznie, 
tak aby było moŜliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 
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Sprzęt do budowy nowej nawierzchni powinien być dostosowany do rodzaju warstw nawierzchni, ustalonych 
w dokumentacji projektowej. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w załoŜeniach Zamawiającego, ST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Geokompozyt naleŜy transportować w rolkach owiniętych folią w celu zabezpieczenia go przed 
uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie, a takŜe przed negatywnym działaniem 
ultrafioletowego promieniowania słonecznego. Rolki powinny być przewoŜone w pozycji pionowej lub 
ułoŜone poziomo, nie więcej niŜ w trzech warstwach. Podczas transportu i składowania naleŜy chronić 
materiał przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. W czasie wyładowania geokompozytu ze środka transportu 
nie naleŜy dopuścić do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii. 
Emulsja asfaltowa moŜe być transportowana w cysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach, 
pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny 
powinny być przedzielone przegrodami na komory o pojemności do 1 m3, które powinny mieć wykroje 
umoŜliwiające przepływ emulsji. Zbiorniki do przewozu emulsji powinny być czyste i nie zawierać resztek 
innych lepiszczy. 
Transport materiałów do budowy nowej nawierzchni powinien być zgodny z ustaleniami dla całego 
budowanego odcinka drogi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 
wystarczających danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w załącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
− roboty przygotowawcze, 
− rozbiórkę starej nawierzchni, 
− ułoŜenie nowych warstw podbudowy i warstwy wiąŜącej, 
− ułoŜenie geokompozytu i warstwy ścieralnej, 
− roboty wykończeniowe. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań 
InŜyniera: 
− ustalić lokalizację robót, wyznaczyć oraz oznaczyć linię styku istniejącej nawierzchni i nowej konstrukcji, 
− ew. przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 
ustalenia danych wysokościowych, 
− usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd. 
 
5.4. Rozbiórka starej nawierzchni 
Fragment istniejącej nawierzchni, od wyznaczonej linii styku nowej i starej nawierzchni, naleŜy rozebrać do 
głębokości przewidzianej dokumentacją projektową, przy uŜyciu ręcznego sprzętu rozbiórkowego lub 
frezarki. 
Przy rozbiórce istniejącej nawierzchni naleŜy wykonać stopnie w istniejącej konstrukcji w celu uzyskania 
prawidłowego wzmocnionego połączenia nowych i starych warstw. Szerokość stopni powinna być nie 
mniejsza niŜ 1,5 grubości wyŜej połoŜonej warstwy, z wyjątkiem stopnia pod warstwą ścieralną, którego 
szerokość powinna wynosić 1,1 ÷ 1,15 m. 
Przykład rozbiórki istniejącej nawierzchni przedstawiono na rysunku 1. 
 
5.5. UłoŜenie nowych warstw podbudowy i warstwy wiąŜącej 
Do przygotowanych stopni na powierzchniach warstw nawierzchni naleŜy doprowadzić nowe warstwy 
podbudowy i warstwę wiąŜącą. Stare powierzchnie warstw naleŜy oczyścić, a w przypadku konstrukcji 
niezwiązanych naleŜy je zagęścić. 
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Wykonanie konstrukcji warstw nawierzchni powinno odpowiadać wymaganiom właściwych specyfikacji 
technicznych, określonych w dokumentacji projektowej. 
 
5.6. UłoŜenie geokompozytu i warstwy ścieralnej 
Na ułoŜonej i zagęszczonej warstwie wiąŜącej (np. z betonu asfaltowego) naleŜy: 
a) skropić emulsją asfaltową, według pktu 2.2.4, pas szerokości 2,2 ÷ 2,3 m (około 0,2 ÷ 0,3 m większy niŜ 
szerokość geokompozytu, który ma być ułoŜony), 
b) ułoŜyć geokompozyt o szerokości co najmniej 1,0 m po kaŜdej stronie połączenia, 
c) przykryć całość fragmentu nawierzchni nad geokompozytem nową warstwą ścieralną. 
Przy wyŜej wymienionych czynnościach obowiązują następujące zalecenia: 
– układanie geokompozytu moŜna prowadzić wyłącznie podczas suchej pogody; geokompozyt nie moŜe być 
mokry i pozostawiony na noc bez przykrycia warstwą asfaltową; temperatura powietrza powinna wynosić co 
najmniej +10°C, 
– ilość lepiszcza do skropienia (składa się z lepiszcza do nasycenia podłoŜa: około 100 ÷ 250 g/m2 
efektywnego lepiszcza – asfaltu oraz lepiszcza do nasycenia geowłókniny w geokompozycie oznaczanego 
doświadczalnie wg [9]) moŜe orientacyjnie wynosić 1100 ÷ 1600 g/m2 w zaleŜności od stanu podłoŜa i masy 
powierzchniowej geowłókniny; właściwą ilość powinien podać dostawca lub producent wyrobu, 
– dobre zespolenie geokompozytu z sąsiednimi warstwami nawierzchni uzyska się, gdy: podłoŜe będzie 
czyste, 
suche (przed skropieniem), równe (tak aby wyrób do niego przylegał), 
– geokompozyt powinien być układany stroną z siatką do podłoŜa, po rozpadzie emulsji asfaltowej                        
i odparowaniu wody; czas oczekiwania na odparowanie powinien być taki, aby pozostały asfalt miał 
konsystencję lekko klejącą, 
– powierzchnia skrapiana emulsją asfaltową powinna być czysta – wszelkie zanieczyszczenia gliną, 
kruszywem 
itp. powinny zostać usunięte przed skropieniem, 
– części geokompozytu zanieczyszczone smarem i olejem naleŜy wyciąć, a miejsca te naleŜy powtórnie 
skropić wraz z brzegiem otaczającego wyrobu i wkleić w nie prostokątną łatę geokompozytu o wymiarach 
zapewniających przykrycie wyciętego otworu z zakładem około 0,10 m, 
– w przypadku łączenia pasów geokompozytu szerokość poprzecznego zakładu wynosi 0,10 ÷ 0,15 m, przy 
czym dolną warstwę zakładu naleŜy skropić dodatkowo lepiszczem w ilości około 0,400 g/m2, 
– przy ręcznym układaniu geokompozytu zaleca się, bezpośrednio po jego ułoŜeniu, przejazd jednokrotny 
walcem ogumionym (ew. stalowym) w celu ustabilizowania jego połoŜenia, 
– w przypadku powstania fałdy w geokompozycie naleŜy ją przeciąć i załoŜyć w kierunku układania warstwy 
nawierzchni asfaltowej, 
– przed ułoŜeniem warstwy ścieralnej na geokompozycie naleŜy naprawić miejsca odklejone, fałdy, pęcherze 
i rozdarcia, 
– ruch pojazdów roboczych po rozłoŜeniu geokompozytu powinien być ograniczony do minimum przy 
przestrzeganiu zakazu gwałtownego hamowania i skręcania, aby nie fałdować wyrobu. 
Konieczne jest zapewnienie prawidłowej impregnacji i przyklejenia geokompozytu do podłoŜa. JeŜeli 
uzyskanie tego nie jest moŜliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnieją fale), to naleŜy zrezygnować z 
zastosowania tej technologii, bowiem niewłaściwe jej wykonanie moŜe być powodem zniszczenia 
nawierzchni (np. fale mogą zniszczyć połączenie warstw). 
Przykład połączenia nowej i starej nawierzchni przedstawiono na rysunku 2. 
 
5.7. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych 
naleŜą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia, 
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 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 
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
−ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
InŜyniera, 
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− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic 
terenu robót z dokumentacją 
projektową 

1 raz 
Wg pktu 5 i dokumentacji 

projektowej 
 

2 
Wyznaczenie linii styku starej i 
nowej nawierzchni 

1 raz Linia prosta 

3 Rozbiórka starej nawierzchni Ocena ciągła Wg pktu 5.4 

4 
UłoŜenie nowych warstw 
podbudowy i warstwy wiąŜącej 

Jw. 
Wg pktu 5.5 

 

5 
Skropienie emulsją asfaltową 
podłoŜa pod geokompozyt 

Jw. Wg pktu 5.6 

6 UłoŜenie geokompozytu Jw. 
Wg pktu 5.6 

 

7 
UłoŜenie nowej warstwy 
ścieralnej nawierzchni 

Jw. Wg pktu 5.6 

8 
Wykonanie robót 
wykończeniowych 

Ocena ciągła Wg pktu 5.7 

 
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 m2 (metr kwadratowy) ułoŜonego geokompozytu. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących (np. ułoŜenia warstw nowej nawierzchni) są ustalone                           
w odpowiednich SST. 
 
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. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− oczyszczenie nawierzchni, 
− skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, 
− ułoŜenie geokompozytu. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST 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 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 ułoŜenia geokompozytu obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− przygotowanie podłoŜa do ułoŜenia geokompozytu, 
− rozebranie istniejącej nawierzchni, 
− skropienie podłoŜa emulsją asfaltową, 
− ułoŜenie geokompozytu, 
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− wykonanie wszystkich robót według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 
− oczyszczenie miejsca robót i uporządkowanie terenu przyległego, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
Cena wykonania 1 m2 ułoŜenia geokompozytu nie obejmuje robót innych, np. wykonania warstw nowej 
nawierzchni, które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
 
10.2. Normy 
2. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych – 
Metoda destylacji azeotropowej 
3. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz 
trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
4. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym 
5. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
6. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu 
kationowych emulsji asfaltowych, metodą z wypełniaczem mineralnym 
 
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
7. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
 
10.4. Inne dokumenty 
8. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 2001 
9. Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Informacje – 
instrukcje, zeszyt 66. IBDiM, Warszawa 2004 
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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 chodnika na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko”. 
 
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 cienkowarstwowe chemoutwardzalne. 
Ilość: 
- znak P-10: 12,2 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 podłuŜne – 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 słuŜące 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, Ŝe składowane materiały będą 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do robót i będą dostępne dla 
Zamawiającego. 
KaŜdy materiał uŜywany 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). 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) 
w ilości większej niŜ 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:  
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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 świeŜym 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 świeŜym 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 świeŜego 
- po 3 miesiącach uŜywania 

 
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 naleŜy 
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 kaŜdym 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 zagroŜenia poŜarowego, 
- ewentualne wskazówki dla uŜytkowników. 

 
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. 
 
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 naleŜy 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 naleŜy 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 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko 143 

najwyŜej 85%. 
 
5.2. Jednorodność nawierzchni znakowanej 
Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierównomierności i 
albo miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróŜniają się od starej nawierzchni i nie mają większego 
rozmiaru niŜ 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne.  
 
5.3. Przygotowanie podłoŜa do wykonania znakowania 
Przed wykonaniem znakowania poziomego naleŜy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, 
kurzu, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy uŜyciu sprzętu wymienionego w SST i 
zaakceptowanego przez InŜyniera.  
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 podłoŜa 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 kaŜdej 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 rozłoŜenia 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 (rozłoŜenia materiału) na całej szerokości linii, 
- oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97. 

c) kontrola wykonanego oznakowania wykonywana z częstotliwością minimum co 1km z zastrzeŜeniem, Ŝe 
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, InŜynier moŜe 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”. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą 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: 
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- szerokość linii moŜe róŜnić się od wymaganej o ± 5mm 
- długość linii moŜe być mniejsza od wymaganej co najwyŜej o 50 mm lub większa co najwyŜej o 150 mm, 
- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie moŜe odbiegać od średniej 

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

wymaganego wzoru niŜ ± 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 InŜyniera, 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 zaleŜności od przyjętego sposobu wykonania robót, 
moŜe być dokonany po: 
– oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
– przedznakowaniu. 
– ewentualnym usunięciu istniejącego znakowania poziomego. 
 
8.2. Odbiór ostateczny 
Odbioru ostatecznego naleŜy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbioru pogwarancyjnego naleŜy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu podlegają cechy 
oznakowania określone w POD-97.  
Wymagane okresy gwarancji wynoszą: 
– dla oznakowania wykonanego przy uŜyciu 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 uŜyciu mas chemoutwardzalnych obejmuje: 
– prace pomiarowe, przygotowawcze i oznakowania robót, 
– zakup, dostarczenie i przygotowanie materiałów, 
– oczyszczenie podłoŜa (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. 
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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 chodnika na ul. Karolewskiej na os. 
CzyŜkówko”. 
 
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-6 2 mały 
Dla znaków pionowych naleŜy zastosować folię odblaskową typu 1. 
Do zamocowania projektowanych znaków potrzebne są 2 słupki. NaleŜy 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 moŜe być wykonana       z róŜnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - 
jako jednolita lub składana. 

1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, słuŜąca do podania treści znaku. Lico znaku moŜe być 
wykonane jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach 
szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moŜe 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 słuŜącymi 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. 
KaŜdy materiał uŜyty do wykonania oznakowania i konstrukcji wsporczych musi być dopuszczony do 
stosowania Polską Normą lub Aprobatą Techniczną wydaną przez IBDiM. 
 
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 moŜe być mniejsza od trwałości zastosowanej folii odblaskowej. 
Tarcze znaków naleŜy wykonać w konstrukcji panelowej z moŜliwością dzielenia znaków w płaszczyźnie 
pionowej i poziomej. Pionowe i poziome linie łączenia paneli  nie mogą powodować przecinania liter. 
Usztywnienie paneli naleŜy uzyskać poprzez zagięcie krawędzi znaku i przez stalowe profile. 
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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 moŜe wynosić więcej niŜ: 
– 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 zaleŜności 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 uŜyciu 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 niŜ 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 poniŜej przemarzania gruntu. 
 
2.4. Materiały do montaŜu 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 spręŜystych będą pokryte powłokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadającej stali 
kwasoodpornej. 
 
2.5. Materiały do wykonania lic tarcz znaków  
Lico oznakowania, zawierającego jego treść, naleŜy 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 waŜnymi 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 
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 uniemoŜliwiać 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, Ŝe 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 kaŜdym przypadku, zastosowane folie będą chemicznie kompatybilne, aby nie zmniejszyć wymaganego 
okresu trwałości znaku poniŜej: 
– 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 
KaŜdy znak przeznaczony do montaŜu będzie posiadać na tylnej stronie tarczy naniesione w sposób trwały i 
czytelny następujące informacje: 
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a) datę produkcji znaku 
b) nazwę lub znak handlowy Wykonawcy znaku 
c) nazwę lub znak handlowy producenta uŜytej folii odblaskowej 
d) okres gwarancji odpowiedni dla uŜytego 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 
uŜytkowania 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 naleŜy 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 montaŜowe związane z wykonaniem oznakowania będą wykonane przy uŜyciu sprzętu 
zatwierdzonego przez InŜyniera. 
 
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 montaŜu. MontaŜ oznakowania na drodze odbędzie się zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, pod nadzorem osób 
posiadających odpowiednie uprawnienia. 
 
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 naleŜy wyznaczyć: 
− lokalizację znaku, tj. jego pikietaŜ oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub 

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

naleŜy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istniała moŜliwość 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 wzdłuŜ odcinków z projektowanym oświetleniem drogowych roboty 
ziemne związane w wykonaniem dołów pod fundamenty konstrukcji wsporczych znaków naleŜy 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 montaŜowych będzie zgodna z poleceniami InŜyniera. 
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 moŜe ograniczać przekroju chodnika lub pobocza. 
W takim przypadku naleŜy przewidzieć zastosowanie konstrukcji wysięgnikowej. Decyzję podejmie InŜynier. 
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5.3. Lokalizacja znaków w przekroju poprzecznym 
1. Na odcinkach dróg z poboczami pionową krawędź znaku (wewnętrzną w stosunku do drogi) naleŜy odsunąć 

na zewnątrz krawędzi korony drogi na odległość minimum 0,5 m. W razie potrzeby naleŜy 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 InŜynierem. 

 
5.4. Widoczność znaku 
Przy lokalizowaniu znaku Wykonawca zobowiązany jest: 
1) w rejonie skrzyŜowań 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, jeŜeli powodują one zasłonięcie znaku. 
 
5.6. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
Konstrukcje wsporcze znaków powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową lub wskazaniami 
InŜyniera. 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
− odchyłka od pionu, nie więcej niŜ ± 1o, 
− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niŜ ± 2cm, 
− odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego 

postoju, nie więcej niŜ ±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. 
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 
uniemoŜliwiający jej przesunięcie lub obrót. Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z 
konstrukcją wsporczą musi umoŜliwiać, przy uŜyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej 
konstrukcji przez cały okres uŜytkowania znaku. 
Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się stosowanie 
elementów złącznych o konstrukcji uniemoŜliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby 
niepowołane. 
Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w kaŜdych 
warunkach kolizji. W szczególności - Ŝaden z segmentów lub elementów tarczy nie moŜe się od niej odłączać 
w sposób powodujący naraŜenie 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 uŜytkowania, 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 InŜynierowi 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. 
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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 uŜyć dostępnych narzędzi (np. 
liniałów z czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp. 

 
2 

 
Sprawdzenie 
wymiarów 

od 5 do 10 badań z 
wybranych losowo 
elementów w 
kaŜdej 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 moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.   
 
6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót naleŜy 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 naleŜy: 
− przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone  (od 10 do 20mm z kaŜdej strony) 

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

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

spoin, zgodnie z PN-M-06515, 
− złącza o wadach większych niŜ 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 jeŜeli 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 KsiąŜki Obmiarów . 
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d) Aprobaty Techniczne lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów z SST i ew. PZJ. 
 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbioru pogwarancyjnego naleŜy dokonać po upływie WydłuŜonego Okresu Zgłaszania Wad, z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego z tym, Ŝe 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. 
 
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 Ŝelbetowe. 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, wyŜszej 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 
krawęŜników w ramach projektu budowlanego pn. „Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. 
CzyŜkówko”. 
 
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 umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie, kontrolę i odbiór krawęŜników betonowych. 
W zakres robót wchodzi: 
-  wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15  z oporem 15 cm pod krawęŜnik betonowy wystający 
15x30x100 cm– 11,5 m3, 

-  wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15  z oporem 15 cm pod krawęŜnik betonowy najazdowy 
15x22x100 cm– 2,9 m3, 

-  wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 pod opornik 12x25x100 cm– 0,4 m3, 
-  ustawienie krawęŜników betonowych wystających 15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej              
gr. 5 cm – 85,8 m, 
-  ustawienie krawęŜników betonowych najazdowych 15x22x100cm na podsypce cementowo-piaskowej              
gr. 5 cm – 25,5 m, 
-  ustawienie oporników betonowych 12x25x100cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm – 19,5 m. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kraw ęŜniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla pieszych od 

jezdni 
1.4.3. Ława – warstwa nośna słuŜąca do umocnienia krawęŜnika oraz przenosząca obciąŜenie krawęŜnika 

na grunt. 
1.4.4. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułoŜona bezpośrednio na podłoŜu 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 uŜyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez InŜyniera. 
 Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie 
później niŜ 3 tygodnie.  
Do kaŜdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (krawęŜników, betonu na ławę, cementu, piasku, masy 
zalewowej) dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych 
badań.  
Preferowane są wyroby (krawęŜniki) i wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM. 
 
2.2. KrawęŜniki betonowe 
Do wykonania robót naleŜy uŜyć krawęŜnik drogowy wystający 15x30x100cm, najazdowy 15x22x100cm lub 
opornik 12x25x100cm, jednowarstwowy, gatunku I.   
Wymagania techniczne stawiane krawęŜnikom betonowym określa PN-EN 1340 [5] w sposób przedstawiony 
w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec krawęŜnika 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 C Długość: ± 1%, ≥ 4mm i ≤ 10mm 
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dopuszczalnych od-
chyłek od wymiarów 
nomi-nalnych, z 
dokładnością do 
milimetra 

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 

zamraŜanie/ 
rozmraŜanie z 
udziałem soli 
odladzających 

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

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

F Klasa          Charakterystyczna           KaŜdy 
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 KrawęŜniki 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 InŜyniera) 

 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 krawęŜnika nie była szlifowana 
i/lub polerowana – zadawalająca odporność, 

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

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

2.6 Nasiąkliwość  Nasiąkliwość nie wyŜsza niŜ 5 % 

3 Aspekty wizualne 
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3.1 Wygląd J a) powierzchnia krawęŜnika nie powinna mieć rys i 
odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawęŜnikach 
dwuwarstwowych 

c) ewentualne wykwity nie są uwaŜane za istotne 
3.2 Tekstura J a) krawęŜniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 

producent powinien określić rodzaj tekstury, 
b) tekstura powinna być porównana z próbkami 

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

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

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

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

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

 
 
2.3. Materiały do posadowienia krawęŜników 
KrawęŜniki 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 naleŜy uŜyć: 
- 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 zuŜyciu cementu i wody, 

- wody wg PN-B-32250, 
- moŜna uŜyć dodatków lub domieszek według zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadających 

aprobatę techniczną IBDiM. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
KrawęŜniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłoŜu 
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych.  
Cement moŜna przechowywać nie dłuŜej niŜ 3 miesiące.  
Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08.  
Kruszywa naleŜy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających 
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem róŜnych rodzajów i frakcji. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.1. Roboty moŜna 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 wyposaŜona 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 
KrawęŜniki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  
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NaleŜy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłuŜnej 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 przewoŜenia luzem naleŜy oznaczać w sposób trwały co 50 sztukę.  
Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej:  

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

Wyprodukowaną mieszankę betonową naleŜy 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 naleŜy wykonać w szalowaniu.  
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06251 z betonu C12/15, przy czym naleŜy stosować 
minimum co 50m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową wg 2.4.  
Ława betonowa nie moŜe być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniŜej 2°C oraz 
wtedy, gdy podłoŜe jest zamarznięte i podczas opadów deszczu.  
Natychmiast po rozłoŜeniu mieszanki naleŜy przystąpić do jej zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć 
się po upływie dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.  
Bezpośrednio po zagęszczeniu beton naleŜy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację naleŜy 
rozpocząć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilŜanie wodą w ciągu dnia w czasie co najmniej 3 
dni do 7 dni w czasie suchej pogody. 
 
5.2. Ustawienie krawęŜników 
Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 
5 cm po zagęszczeniu.  
KrawęŜniki naleŜy wykonywać ze spoinami szerokości 5mm, minimum co 50m stosować szczeliny 
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej.  
Przy układaniu krawęŜników na łukach naleŜy stosować krawęŜniki o długości 50cm. 
Światło krawęŜnika 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 naleŜy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 1:2.  
Spoiny przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą.  
Szczeliny dylatacyjne naleŜy 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 krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
NaleŜy sprawdzić: 
a) krawęŜniki 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 krawęŜników, podsypek i wypełnienia spoin: 
- wytrzymałość na ściskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250 - średnio co drugą partię betonu 

rozumianą jako ilość betonu zuŜytą w ciągu jednej działki dziennej i w przypadkach wątpliwych,  
- konsystencję betonu - przy kaŜdym załadunku, 
- właściwości cementu klasy 32,5N - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta  
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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 niŜ 1500 Mg i 
kaŜdorazowo 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 
NaleŜy sprawdzić co 20mb: 
a) zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacja Projektową; dopuszczalne 

odchyłki niwelety ławy  ±1cm na kaŜde 100mb, 
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moŜe przekraczać ±1cm na kaŜde 100mb, 
c) wymiary ławy , dopuszczalne odchyłki: 

- dla wysokości - ±10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości - ±20% szerokości projektowanej. 

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

6.2.2. Kontrola ułoŜenia krawęŜników 
NaleŜy sprawdzić co 20mb : 
a) zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawęŜników z Dokumentacją Projektową, dopuszczalne 

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

na kaŜde 100mb. 
6.2.3. Kontrola wypełnienia spoin 
Zaprawę do wypełnienia spoin naleŜy skontrolować co najmniej raz przy wykonywaniu robót i w 
przypadkach wątpliwych.  
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić nie mniej niŜ 30MPa. 
Szerokość i dokładność wypełnienia spoin naleŜy skontrolować na kaŜdych 10 metrach ustawionego 
krawęŜnika. 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 krawęŜnika 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 InŜyniera, jeŜeli 
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 krawęŜnika uwzględnia: 
− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 
− wykonanie wykopu pod ławę , 
− wykonanie szalunku pod ławę betonową,  
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− wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej C12/15, 
− przygotowanie, rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej grubości 3cm po 

zagęszczeniu, 
− ustawienie krawęŜników w pionie lub na płask, 
− przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie spoin, 
− zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika i ubicie, 
− wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejszą ST 
 
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 Ŝelbetowe. 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 
uŜytku. 
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. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
BN-68/8933-04  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 wykonaniem chodnika z płyt chodnikowych betonowych (dla niewidomych)                  
w związku z budową chodnika na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
chodnika z Ŝółtych płyt polimerobetonowych ze stoŜkami dotykowymi lub ryflowanych o wymiarach 
30x30cm na podsypce cementowo -piaskowej. 
Ilość robót: 
- chodnik z Ŝółtych płytek polimerobetonowych 30x30cm ze stoŜkami dotykowymi - 2,4 m2, 
- chodnik z Ŝółtych płytek polimerobetonowych 30x30cm ryflowanych  - 3,1 m2. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Płytka dla niewidomych - Płytka chodnikowa z fakturą rozpoznawalną przez niewidomych jako 
ostrzeŜenie, np. przed wejściem na jezdnię. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami 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 
 
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. 
 
2.2. Płyty chodnikowe betonowe 
Zaprojektowano płytki chodnikowe z fakturą rozpoznawalną przez niewidomych jako ostrzeŜenie, np. przed 
wejściem na jezdnię. 
 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2],                
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1]. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać 
wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
 
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 chodników 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
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 płyt chodnikowych 
Płyty chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 
ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niŜ 1/3 wysokości tej płyty. 
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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. Koryto pod chodnik 
Koryto wykonane w podłoŜu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w 
SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 
moŜe być mniejszy od 1,00 według normalnej metody Proctora. 
 
5.3. Podsypka 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 
zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.4. Warstwa odsączająca 
JeŜeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsączająca pod chodnikiem, to jej wykonanie 
powinno być zgodne z warunkami określonymi w SST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 
 
5.5. Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych 
Płyty przy krawęŜnikach naleŜy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się powyŜej górnej 
krawędzi krawęŜnika. 
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte naleŜy układać w jednym 
poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. 
Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego naleŜy zalać zaprawą 
cementowo-piaskową. 
Płyty naleŜy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. 
Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m naleŜy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo. 
Płyty mogą być przycinane. 
Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy uŜyciu 
trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów dostosować naleŜy 
do szerokości chodnika i promienia łuku. 
 
5.6. Spoiny 
Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,4 cm. Szerokość spoin na łukach nie 
powinna być większa niŜ 0.8 cm. Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone 
piaskiem na pełną grubość płyty lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową. 
 
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. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych                       
do budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
 
6.2.1. Badania płyt chodnikowych 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar                
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, dopuszczalne wady                    
i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w tablicy 2. Sprawdzenie 
kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa                    
i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Pozostałe badania płyt chodnikowych naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-
03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8]. 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania chodnika z płyt betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
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6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa 
Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową Dopuszczalne tolerancje 
wynoszą dla: 
a) głębokości koryta: 
−o szerokości do 3 m: ±1 cm, 
−o szerokości powyŜej 3 m: ±2 cm, 
b) szerokości koryta: ±5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia                      
w grubości podsypki nie mogą przekraczać ±1 cm. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania                            
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST. 
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać naleŜy w następujący sposób: w jednym losowo 
wybranym miejscu chodnika z płyt betonowych naleŜy zdjąć 2 płyty i zmierzyć grubość podsypki oraz 
sprawdzić układ płyt chodnika. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin 
Sprawdzenie równoległości spoin naleŜy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuŜ spoin        
i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ±1 cm. 
6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin 
Sprawdzenie szerokości spoin naleŜy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10 cm                    
w jednym dowolnym miejscu chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia. 
 
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) wykonanego chodnika z płyt betonowych. 
 
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, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 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-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 chodnika z płyt betonowych obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
− rozścielenie podsypki lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 
− ułoŜenie płyt, 
− wypełnienie spoin piaskiem 
− pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów                      
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
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8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów                           
i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
9. BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
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1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące ustawienia obrzeŜy betonowych w ramach projektu 
budowlanego pn. „Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. CzyŜkówko”. 
 
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 obrzeŜy 
betonowych 8x30x100 cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Wszystkie materiały uŜyte do budowy 
powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez InŜyniera. 
 
W zakres robót wchodzi: 
-  wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15  z oporem 10 cm pod obrzeŜe betonowe 8x30x100 cm –               
10,8 m3, 

-  ustawienie obrzeŜy betonowych 8x30x100cm – 358,6 m. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obramowanie chodników – umocnienie bocznych krawędzi chodnika wykonane z obrzeŜy 

betonowych  
1.4.2. Koryto chodnika– element uformowany w podłoŜu w celu ułoŜenia w nim konstrukcji chodnika. 
1.4.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułoŜona bezpośrednio na podłoŜu . 
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:  
-obrzeŜa 8x30cm odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340,  
-beton C12/15,  
-deskowania systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunku ławy.  
  
2.3.Betonowe obrzeŜa chodnikowe -wymagania techniczne  
2.3.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy  
Powierzchnie obrzeŜy 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 obrzeŜa l: ±8mm 
Dopuszczalna odchyłka na szerokości i wysokości obrzeŜa b, h,: ±3mm 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi: 2 
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających powierzchnie górne niedopuszczalne graniczących 
pozostałe powierzchnie:  
-  nie więcej niŜ: 2 
-  długość, nie więcej niŜ: 20mm 
-  głębokość, nie więcej niŜ: 6mm 
2.3.2.Składowanie  
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków.  
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długość minimum 5cm większa niŜ szerokość 
obrzeŜa. 
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2.3.3.Beton  
Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-EN 206-1:2003 klasy min. C20/25. Dopuszcza się 
stosowanie obrzeŜy 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 obrzeŜa: 8x30x100 cm ≥ 4,5 kN 8x30x75 cm ≥ 6,2 kN  
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji wyniki badań uŜytych obrzeŜy.  
  
2.4.Materiały na ławę  
Do wykonania ław pod obrzeŜa naleŜy 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 przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. NaleŜy je układać na podkładach i przekładkach 
drewnianych długością w kierunku osi podłuŜnej 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 przewoŜenia luzem naleŜy 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 naleŜy 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 obrzeŜy 
Pod obrzeŜa betonowe naleŜy wykonać ławę betonową z betonu C12/15 z oporem 10 cm. Ustawienie obrzeŜy 
naleŜy wykonać ze spoinami szerokości ok. 5mm, spoiny miedzy obrzeŜami naleŜy wypełnić piaskiem..Tylna 
ścianę obrzeŜy naleŜy 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 
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NaleŜy sprawdzić: 
a) obrzeŜa: 
• 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 niŜ 
1500Mg i kaŜdorazowo przy zmianie źródła dostawy, 

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

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

moŜe 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) ułoŜonych obrzeŜy. 
 
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 jeŜeli 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 ułoŜenia obrzeŜy obejmuje: 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 
- wykonanie ławy betonowej, 
- ustawienie obrzeŜy, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜy 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 
uŜytku. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-N-03010  Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
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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. KrawęŜniki i obrzeŜa. 

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


