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D - M - 00.00.00 

  
WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z budową stałego gminnego punktu 
selektywnej zbiórki odpadów w Bytomiu Odrzańskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych 
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 wymienionych w 
pkt. 1.1.  

1.4. Określenia podstawowe 

  Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (droga) albo jego część stanowiącą 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. 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 
1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.6. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót. 
1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) 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. 
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1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.13. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce 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 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a)     Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
b)    Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c)     Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
d)    Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e)     Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f)      Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g)    Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 
h)    Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i)      Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
1.4.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.18. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.20. 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. 
1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.22. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.23. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.4.24. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 
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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/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.27. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia 
cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 
1.4.28. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.31. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.32. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.33. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.34. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy.  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 
terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 
Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca zgłosi przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inspektorem nadzoru.   
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a)     utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)    podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)     lokalizację składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)     środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)     zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b)    zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)     możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 
jego działalnością. 
 Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże Inspektor nadzoru nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie wykonania robót. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie 
z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, Zamawiający ustali z Wykonawcą wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę wykonania robót. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru deklaracje zgodności dla tych materiałów. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
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 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to zgodę Inspektora 
nadzoru. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST. W przypadku braku ustaleń w SST sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
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 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i wymaganiami SST.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 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 określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych. 
 Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
SST. 

6.2. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1.     certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2.     deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

−      Polską Normą lub 
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−      aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi SST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 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 [2] 
spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
−      datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
−      datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
−      terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
−      przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
−      uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
−      daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
−     zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
−      wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
−      stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
−     dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
−      dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
−      dane dotyczące jakości materiałów,  
−      inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
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(3) Deklaracje zgodności 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów 
będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a)     pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b)    protokoły przekazania terenu budowy, 
c)     umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)    protokoły odbioru robót, 
e)     protokoły z narad i ustaleń, 
f)     korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)    odbiorowi częściowemu, 
c)     odbiorowi ostatecznemu, 
d)    odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. 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. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 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 umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
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 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 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 umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.       dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2.       szczegółowe specyfikacje techniczne, 
3.       dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
4.       wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z SST, 
5.       deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
6.       geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
7.       kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. 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 8.4 „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 kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
−      robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
−      wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
−      wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
−      koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
−      podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-
M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 
2.     Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3.     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
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D-01.01.01 
  

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
  

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wykonywanych podczas budowy stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki 
odpadów w Bytomiu Odrzańskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych 
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 związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy 
drogowej. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 
a)     sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 
punktów wysokościowych, 
b)    uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c)     wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d)    wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e)    zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe 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 

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 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
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 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 
0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 
średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

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 pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 
−      teodolity lub tachimetry, 
−      niwelatory, 
−      dalmierze, 
−      tyczki, 
−      łaty, 
−      taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

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 sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 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. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 
(od 1 do 7). 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być 
usunięte na koszt Zamawiającego. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o 
tym Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające 
z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 
powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę. 
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 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie 
tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne 
do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
       wysokościowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić 500 metrów. 
 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze 
należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 
albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 
metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z 
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 
na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 
wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać 
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
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 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 
kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

           Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

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 ha (hektar) przy powierzchniowych robotach ziemnych. 

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. 

8.2. 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 
przedkłada Inspektorowi nadzoru. 

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 1 ha wykonania robót obejmuje: 
−      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, 
−      zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 
−       wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.     Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2.     Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979. 
3.     Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4.     Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5.     Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6.     Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7.     Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D-01.02.01 
  

USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 
  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem krzaków podczas budowy stałego gminnego 
punktu selektywnej zbiórki odpadów w Bytomiu Odrzańskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych 
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 
związanych z usunięciem krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
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 

 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 usuwania drzew 

 Do wykonywania robót związanych z usunięciem krzaków należy stosować: 
-      piły mechaniczne, 
-      specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 
-      spycharki, 
-      koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem 
drzew. 

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 pni i karpiny 

 Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
  



28                                                                                                                                                 D-01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                     
 
 

 
BUDOWA STAŁEGO GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W BYTOMIU ODRZAŃSKIM  

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. Zasady oczyszczania terenu z krzaków 

Roboty związane z usunięciem krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie krzaków, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz 
ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 
 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w 
nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość 
części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
 W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 
głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków 
podanych w punkcie 5.3. 
 Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być 
przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

5.3. Usunięcie krzaków 

 Pnie krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za 
wyjątkiem następujących przypadków: 

a)     w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym 
miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo 
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 
cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej 
karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod 
podstawę nasypu, 
b)    w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie 
powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 
„Roboty ziemne”. 
 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. 
 Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z 
dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w 
odpowiednim gruncie. 

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami 
SST lub wskazaniami Inżyniera. 
 Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, 
to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne 
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
 Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów 
bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 
 Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem 
małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym 
dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez 
pozostawienia tlących się części. 
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 Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od 
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w 
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub 
w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 
 Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli 
pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one 
układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa 
powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio 
wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami 
odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód 
powierzchniowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 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 robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

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 karczowaniem krzaków jest hektar (ha). 

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. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

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 należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
−      wycięcie i wykarczowanie krzaków, 
−      wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 

względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 
−      zasypanie dołów, 
−      uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Nie występują. 
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D-01.02.02 
  

ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU 
  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu podczas budowy stałego 
gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Bytomiu Odrzańskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych 
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 związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

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. 

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 

 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 zdjęcia humusu 

 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 
−      równiarki, 
−      spycharki, 
−      łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
−      koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 
zastosowania takiego sprzętu. 
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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 humusu 

 Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 
przeznaczenia humusu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 
skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w 
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z 
ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. 
 Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 
 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan 
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu. 
 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 
być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola usunięcia humusu 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 

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) zdjętej warstwy humusu. 
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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 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
−      zdjęcie humusu wraz pryzmowaniem oraz rozplantowaniem nadmiaru na terenie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie występują. 
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D-01.02.04 
  

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg podczas budowy stałego 
gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Bytomiu Odrzańskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Zakres robót rozbiórkowych  objętych SST: 

Cięcie nawierzchni betonowej gr. 5-15 cm piłą mechaniczną 

Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr. 15 cm 

Rozebranie ogrodzenia z płyt betonowych (materiał do ponownego wbudowania) 

Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz utylizacją 
 

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-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru: 
−      spycharki, 
−      ładowarki, 
−      żurawie samochodowe, 
−      samochody ciężarowe, 
−      zrywarki, 
−      młoty pneumatyczne, 
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−      piły mechaniczne, 
−      frezarki nawierzchni, 
−      koparki. 

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 można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora 
nadzoru. 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
określony przewidziany odzysk materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST 
lub przez Inspektora nadzoru. 
 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 
z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Przed robotami związanymi z przestawieniem słupa oświetlenia należy wykonać przekopy ręczne 
i w ten sposób ustalić trasę kabla zasilającego. Następnie – również ręcznie należy kabel odkopać na 
odcinku wskazanym przez Inżyniera. Przed przestawieniem słupa należy rozłączyć zasilanie. Słup 
oświetleniowy należy ustawić w miejscu docelowym – wskazanym przez Inżyniera, w nowo 
wykonanym fundamencie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 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 oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
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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 jest: 
−      dla warstw nawierzchni - m2 (metr kwadratowy), 
−      dla ogrodzenia m (metr), 
−      dla cięcia nawierzchni – m (metr), 
−      dla wywozu gruzu z terenu rozbiórki – m3 (metr sześcienny). 

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 z betonu cementowego: 
−      wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
−      rozkucie i zerwanie nawierzchni i ew. podbudowy, 
−      wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki ogrodzeń: 
−      demontaż elementów ogrodzenia, 
−      odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 
−      zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
−      przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na 

terenie robót, 
−      załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
−      uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 
Cięcie nawierzchni jest wyceniane jako osobna pozycja kosztorysowa. 
Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz ich utylizacja wyceniane jest jako osobna 
pozycja (z wyłączeniem elementów wskazanych w niniejszej SST). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

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

ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 
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okrągłym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D - 02.00.01 
  

ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE 
  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych podczas budowy stałego gminnego punktu 
selektywnej zbiórki odpadów w Bytomiu Odrzańskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych 
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 ziemnych w 
czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych – odkład, 
b)   budowę nasypów drogowych, 
c)   pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów.  

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.10. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 
drogowych. 

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 
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1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z 
trasą drogową. 

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

ds

d
sI ρ

ρ
=

 
gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie 

z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
(Mg/m3). 

1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

10

60

d
dU =

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

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

1

2
0 E

EI =
 

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 
PN-S-02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 
PN-S-02205:1998 [4]. 
  

1.4.18. Pozostałe określenia podstawowe 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 (GRUNTY) 

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. Podział gruntów 

 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
 Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01 
pkt 2. 
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Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości Jednostki Grupy gruntów 
niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu   −      rumosz 
niegliniasty 
−      żwir 
−      pospółka 
−      piasek gruby 
−      piasek średni 
−      piasek 
drobny 
−      żużel 
nierozpadowy 

−      piasek pylasty 
−      zwietrzelina 
gliniasta 
−      rumosz gliniasty
−      żwir gliniasty 
−      pospółka 
gliniasta 

mało wysadzinowe 
−      glina piaszczysta 
zwięzła, glina zwięzła, 
glina pylasta zwięzła 
−      ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 
bardzo wysadzinowe 
−      piasek gliniasty 
−      pył, pył piasz-czysty 
−      glina piaszczysta, 
glina, glina pylasta 
−      ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

  
% 

  
  

< 15 
< 3 

  
  

od 15 do 30 
od 3 do 10 

  
  

> 30 
> 10 

3 Kapilarność bierna 
Hkb 

  
m 

  
< 1,0 

  
≥ 1,0 

  
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

    
> 35 

  
od 25 do 35 

  
< 25 

2.3. 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 i za 
zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 
własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, 
powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do 
obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w dokumentacji. Inspektor nadzoru 
może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

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 robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
−      odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 
 

BUDOWA STAŁEGO GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W BYTOMIU ODRZAŃSKIM  



44                                                                                                                                                                         D-02.00.00  ROBOTY ZIEMNE                                     
 
 

 
 

BUDOWA STAŁEGO GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W BYTOMIU ODRZAŃSKIM  

−      jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
−      transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
−      sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

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 gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

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. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny 
być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
 Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać 
± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 
nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia 
się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny.  
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Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 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 i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 
SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

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

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

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

2 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

3 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 
1000 m2 warstwy 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

 Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 
10 cm. 

6.3.3. Zagęszczenie gruntu 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny 
z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić 
wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-
02205:1998 [4].  

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość. 
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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. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01, oraz D-02.03.01 pkt 
9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

8.      Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
9.      Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
10.      Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 
1997. 
11.      Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 
2002. 
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D - 02.01.01 
  

WYKONANIE  WYKOPÓW 
W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych podczas budowy stałego gminnego punktu 
selektywnej zbiórki odpadów w Bytomiu Odrzańskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych 
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 ziemnych w 
czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił 
podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych [12] powinien charakteryzować się grupą nośności G1.  Gdy podłoże nawierzchni 
zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie 
z dokumentacja projektową i SST. 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST  D-02.00.01 pkt 3. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-02.00.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. 
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 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 
w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor nadzoru dopuści czasowe składowanie 
odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
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5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

 Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej 
wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach robót ziemnych 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is  

kategoria ruchu KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

  
0,97 

  
 Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inspektorowi nadzoru. 
 Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 

5.3. Ruch budowlany 

 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny 
ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a)     sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b)    zabezpieczenie ścian wykopu, 
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 pkcie 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
−      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−      oznakowanie robót, 
−      wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp, odkład lub do zutylizowania, obejmujące: 
odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
−      zabezpieczenie ścian wykopu na czas jego wykonywania, 
−      odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
−      zagęszczenie powierzchni wykopu, 
−      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
−      rozplantowanie urobku na odkładzie lub utylizację,  
−      wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
−      rekultywację terenu.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
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D - 02.03.01 
  

WYKONANIE NASYPÓW 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nasypów podczas budowy stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki 
odpadów w Bytomiu Odrzańskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych 
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 ziemnych w 
czasie budowy lub przebudowy dróg i obejmują zasypywanie wykopów oraz wykonanie nasypów.  

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-02.00.01 pkt 2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

 Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone 
w PN-S-02205 :1998 [4]. 
Grunty które dopuszcza się do budowy nasypów i zasypywania wykopów podaje tablica 1. 
 

Tablica 1. Grunty do budowy nasypów i zasypywania wykopów. 

Przeznaczenie Przydatne 

Na dolne 
warstwy 
nasypów poniżej 
strefy 
przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste, zwietrzelinowe, rumosze i 
otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, również gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i drobnoziarniste, naturalne i łamane 
4. Piaski gliniaste z domieszką frakcji żwirowo-kamienistej (morenowe) o wskaźniku 
różnoziarnistości U≥15 
5. Wysiewki kamienne o zawartości frakcji iłowej poniżej 2%

Na górne 
warstwy 
nasypów w 
strefie 
przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i średnio-ziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe przepalone zawierające mniej niż 15% ziarn mniejszych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu odpowiadającym pospółkom lub żwirom 

W wykopach i 
miejscach Grunty niewysadzinowe 
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zerowych do 
głębokości 
przemarzania 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3. 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 

 W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13] 

  

Rodzaje urządzeń 
zagęszczających 

Rodzaje gruntu 

Uwagi o 
przydatnoś
ci maszyn 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste i kamieniste 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

Walce statyczne  
gładkie * 0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * - - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce 
wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 

Walce 
wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

Zagęszczarki 
wibracyjne ** 0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzające 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

Ubijaki o masie 
od 1 do 10 Mg 
zrzucane z 
wysokości od 5 
do 10 m 

2,0 do 8,0 
4 do 10 

uderzeń w 
punkt 

1,0 do 4,0 
3 do 6 

uderzeń w 
punkt 

1,0 do 5,0 
3 do 6 

uderzeń w 
punkt 

  

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) 
gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
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5.2. Ukop i dokop 

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 

 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych 
dokumentach umowy lub przez Inspektora nadzoru. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez 
Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub 
przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu 
powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.  

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

 Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i 
zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. Głębokość, na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być 
dostosowana do zakresu prac. 
 Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego 
dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę 
grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze 
wskazaniami Inspektora nadzoru. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez 
Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

 Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w SST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

5.3.1.1. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 

 Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających 
w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika 
zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 
powyższe wymaganie zostało spełnione. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od 
powierzchni terenu 

Nasypy 
o wysokości, 

m 

Minimalna wartość Is dla: 
innych dróg 

kategoria ruchu 
KR1-KR2  

do 2  0,97 
  

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3. 

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z 
uwzględnieniem zasad podanych w pkcie 2. 
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5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

 Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian 
wprowadzonych zawczasu przez Inspektora nadzoru. 
 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 
a)     Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 
Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b)    Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 
gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu 
może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawidłowego wykonania warstwy 
poprzedniej. 
c)     Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste 
w górne warstwy nasypu. 
d)    Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego (o współczynniku K10≤ 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. 
Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest 
budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie 
powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
e)      Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i wskaźniku 
różnoziarnistości U ≥ 3.  
f)    Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy 
nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu 
przepuszczalnego. 
g)      Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 
Inspektor nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia 
przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

 Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
 Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie 
z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy 
oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do 
prawidłowego odwodnienia, według pktu 5.3.3.1, poz. d). 
 W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. 
Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie 
osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, to może on nakazać 
Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5.3.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe 
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych 
ze śniegiem lub lodem. 
 W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 
wznowieniem prac należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 
 Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 
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5.3.4. Zagęszczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
 Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.4.2. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się 
określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w 
pkcie 5.3.4.5. 
 Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów 
różnych maszyn do zagęszczania podano w pkcie 3. 

5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

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

a)       w gruntach niespoistych   ±2 % 
b)       w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  −2 % 

 Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością 
określoną w pktach 6.3.2 i 6.3.3. 

5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać 
za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. 
 Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], należy stosować tylko dla gruntów 
gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-
77/8931-12 [9]. 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], 
powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Strefa 
nasypu 

Minimalna wartość Is dla: 
 

kategoria ruchu 
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 
od powierzchni robót ziemnych: 
- 0,2 do 1,2 m 

  
  

0,97 

  
 Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest 
pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego 
zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 

a)       dla żwirów, pospółek i piasków 
b)       2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0, 
c)       2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0, 
d)       dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin 
zwięzłych, iłów – 2,0, 
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e)       dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów 
piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 

 Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 
zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor 
nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

5.4. Odkłady 

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

 Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, 
które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy 
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
 Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
a)     stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b)    są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z 
budową trasy drogowej, 
c)     ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 
wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
 Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, 
gdy zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez 
Inżyniera. 

5.4.2. Lokalizacja odkładu 

 Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, 
materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i 
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i 
zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. 
 Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, 
materiały te należy przewieźć na odkład. 
 Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. 
Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez 
Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
 Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 
a)     odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest 
niewielkie, przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna 
wynosić: 

−      nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
−      nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b)    przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy 
wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 
c)     przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować 
poniżej wykopu, 
d)    na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony 
najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 
 Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, 
to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. 
 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska 
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 
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5.4.3. Zasady wykonania odkładów 

 Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz 
odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. 
Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to 
znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 
1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 
 Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 
Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 
przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o 
ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z 
wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inżyniera. 
 Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są 
warunki określone w pkcie 5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez 
Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych 
czynności w całości obciąża Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 

 Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie 
kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 
a)     zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i SST, 
b)     odwodnienia, 
c)    zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 

 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a)     badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b)    badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c)     badania zagęszczenia nasypu, 
d)    pomiary kształtu nasypu. 
e)     odwodnienie nasypu 

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

 Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 
źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące 
właściwości: 
−      skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1], 
−      zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1], 
−      wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1], 
−      wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988 [1], 
−      granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [1], 
−      kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 [3], 
−      wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7]. 
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6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu: 
a)     prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b)    odwodnienia każdej warstwy, 
c)     grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie 
rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d)    nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d), 
e)     przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania 
gruntów w okresie deszczów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 
wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi 
w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-
77/8931-12 [9], oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4]. 
 Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
−      jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
−      jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia. 
 Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem 
powinna być potwierdzona przez Inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy. 
6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 
 Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a)     prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b)    odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c)     właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
 Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej 
objętości nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do 
budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu 
w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 
 Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z 
przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu 
warstw gruntów nieprzydatnych. 
 Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako 
różnica objętości wykopów,  powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem 
spulchnienia gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w pkcie 5.4. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
−      prace pomiarowe, 
−      oznakowanie robót, 
−      pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
−      transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
−      wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
−      zagęszczenie gruntu, 
−      profilowanie powierzchni nasypu i skarp, 
−      wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
−      rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
−      odwodnienie terenu robót, 
−      wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
−      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
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D - 03.02.01 
  

KANALIZACJA  DESZCZOWA 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej podczas budowy stałego 
gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Bytomiu Odrzańskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych 
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 związanych z 
wykonaniem kanalizacji deszczowej przy przebudowie drogi. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków opadowych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 
deszczowej lub studnią chłonną. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe 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 

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. Rury kanałowe 

2.2.1. Rury kanałowe 

 Rury z PVC o średnicy 0,16 m stosowane do budowy przykanalików. 

2.3. Studzienki rewizyjne „Tegra”  

Studzienki rewizyjne „Tegra” ø425/160 mm powinny posiadać wszystkie elementy systemowe zgodne 
kartą techniczną produktu wydaną przez producenta – firmę Wavin oraz określone w dokumentacji 
projektowej. 
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2.4. Studzienki ściekowe 

2.4.1. Elementy studzienki ściekowej ø500 mm: 

- wpust uliczny żeliwny bez kołnierza od strony krawężnika z uchylną kratą na zawiasach klasy D400 
z osadnikiem C3 wg PN-EN 124:2000 

- pierścień utrzymujący ø960x150 

- pierścień odciążający ø960x250 

- prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy wewn. 50 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) 
[22], 

- element denny prefabrykowany o średnicy wewn. 50 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) 
[22], 

- fundament z betonu B15. 

2.4. Beton 

 Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17]. 

2.5. Zaprawa cementowa 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 

2.7. Składowanie materiałów 

2.7.1. Rury kanałowe 

 Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
 Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód opadowych. 
 W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 

2.7.2. Kręgi 

 Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 
2.7.3. Wpusty żeliwne 
 Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w 
stosach o wysokości maksimum 1,5 m. 
2.7.4. Kruszywo 
 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

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 kanalizacji deszczowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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−      żurawi budowlanych samochodowych, 
−      koparek przedsiębiernych, 
−      spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
−      sprzętu do zagęszczania gruntu, 
−      wciągarek mechanicznych, 
−      beczkowozów. 

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 rur kanałowych 

 Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca 
zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

4.3. Transport kręgów 

 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4. Transport wpustów żeliwnych 

 Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

4.5. Transport mieszanki betonowej 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.6 Transport kruszyw 

 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 

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. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
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 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 
rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru. 

5.3. Roboty ziemne 

 Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę na odkład. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy 
wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
 W gruntach stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o 
grubości od 15 do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m należy wykonać fundament 
betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
 Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST. 

5.5. Roboty montażowe  

5.5.1. Rury kanałowe 

 Rury kanałowe należy układać zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami 
Producenta. 

5.5.2. Przykanaliki 

 Przykanaliki należy układać zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami Producenta. 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 

 Studzienki kanalizacyjne należy montować zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
zaleceniami Producenta. 
 

5.5.4. Studzienki ściekowe 

 Studzienki kanalizacyjne należy montować zgodnie z dokumentacją projektową. 
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i 

placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
 Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty 
powinien być usytuowany 1 cm poniżej ścieku jezdni. 
 Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
 Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 
znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
 Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 
połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. 
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5.5.5. Izolacje 

 Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed 
korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji 
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. 
 Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
 Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. 
 W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy 
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 
asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [8]. 
 W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział 
natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z 
Inspektorem nadzoru. 

5.5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia powinien wynosić min. Is = 0,98. 
 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 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, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu 
i zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
−      sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
−      badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
−      badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 
mineralnego lub betonu, 
−      sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
−      sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
−      sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
−      badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
−    sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
−      sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

−      odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 
−      odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
−      odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
−      odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
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−      wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5.5.6, 
−     rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 

mm. 

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 m (metr) wykonanego kolektora i przykanalika oraz sztuka 
wykonanej studni rewizyjnej, studzienki ściekowej oraz złącza „Funke Polska”. 

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 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
−      roboty montażowe wykonania rur kanałowych, przykanalika i złącza,  
−      wykonane studzienki ściekowe, kanalizacyjne, 
−      wykonana izolacja, 
−      zasypany  zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

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 1 m wykonanego i odebranego przykanalika obejmuje: 
−      oznakowanie robót, 
−      dostawę materiałów (wraz z materiałami umożliwiającymi włączenie do studzienki ściekowej) , 
−      wykonanie robót przygotowawczych, 
−      ew. odwodnienie wykopu na czas robót, 
−      przygotowanie podłoża i fundamentu, 
−      ułożenie przykanalików wraz z włączeniem do studzienek ściekowych, 
−      wykonanie izolacji rur, 
−      przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studzienki ściekowej lub inspekcyjnej obejmuje: 
−      oznakowanie robót, 
−      dostawę materiałów, 
−      wykonanie robót przygotowawczych, 
−      ew. odwodnienie wykopu na czas robót, 
−      przygotowanie podłoża i fundamentu, 
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−      ułożenie studzienek ściekowych lub rewizyjnych, 
−      wykonanie izolacji studzienek, 
−      przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV i jego odwodnienie oraz jego zasypanie i zagęszczenie wg 
osobnej pozycji (roboty ziemne). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2.     PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i 

badania 
  3.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
  4.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
  5.     PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
  6.     PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty  i wymiary 
  7.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  8.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
  9.     PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10.     PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
11.    PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
12.    PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
13.    PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
14.    PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
15.    PN-H-74101 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
16.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
17.    BN-62/6738-03,04,    Beton hydrotechniczny 
18.    BN-86/8971-06.00,  Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro” 
19.    BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
20.    BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

10.2. Inne dokumenty 

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

22. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, 

Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r. 
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i 
zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez 
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r. 
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D-04.01.01 
  

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 
I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 

  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża gruntowego podczas budowy stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki 
odpadów w Bytomiu Odrzańskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych 
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 związanych z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża podczas wykonywania robót ziemnych wg D-04.03.01 oraz z 
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 

 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 

 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 wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

−      równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
−      koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
−      walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
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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 

 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-04.02.01, D-04.03.01 pkt 4. 

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. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 
10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w 
miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 
5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w 
tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

  Minimalna wartość Is dla: 
Strefa 

korpusu Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

  
0,97 

  
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie 
folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 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 w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 
podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
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5 Rzędne wysokościowe co 50 m 

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 50 m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych  

Częstotliwość badań i pomiarów może zostać zmieniona przez Inżyniera. 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie 
z normą BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] 
nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 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 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
w wykopie. 

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 dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 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 profilowania i zagęszczania podłoża obejmuje: 
−      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−      profilowanie dna koryta lub podłoża w wykopie, 
−      zagęszczenie, 
−      utrzymanie koryta lub podłoża, 
−      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

Roboty ziemne (wykopy) uwzględnione są w osobnej pozycji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

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

łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D - 04.04.02 

  
PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie podczas budowy stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki 
odpadów w Bytomiu Odrzańskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych 
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 związanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]. 
 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg 
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe 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. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
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 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
  

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 
 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

    Wymagania   
  

Lp. 
  

Wyszczególnienie 
Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa łamane 
Żużel 

  

Badania 
  właściwości Podbudowa według 
    zasad-

nicza 
pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

  

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 
mm, % (m/m) 

od 2 do 
10 

od 2      
do 12 

od 2 do 
10 

od 2      
do 12 

od 2 
do 10 

od 2      
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
więcej niż 5 10 5 10 5 10 

PN-B-06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 35 45 35 40 - - 

PN-B-06714 
-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej niż 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30 do 
70 

od 30  
do 70 

od 30 do 
70 

od 30 do 
70 

  
- 

  
- BN-64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotów, nie więcej niż 

  
  

35 
  

30 

  
  

45 
  

40 

  
  

35 
  

30 

  
  

50 
  

35 

  
  

40 
  

30 

  
  

50 
  

35 

  
  

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 
2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 

  
5 

  
10 

  
5 

  
10 

  
5 

  
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 
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nia, %(m/m), nie więcej niż 
9 

Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

1 

  

3 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej 
niż 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
2 

  
4 PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

  
  

80 

120 

  
  

60 

- 

  
  

80 

120 

  
  

60 

- 

  
  

80 

120 

  
  

60 

- 

  
  

PN-S-06102 
[21] 

  

2.3.3. Woda 

 Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

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 podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a)     mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b)    równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c)    w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

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 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 
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d

D

85

15

  ≤  5  (1) 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 
zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Utrzymanie podbudowy  

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

6. KONTROLA JAKOŚCI 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 Inżynierowi w celu akceptacji 
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materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 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 2. 

  
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

    Częstotliwość badań 
  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy przy-
padająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki      

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i 
przy każdej zmianie kruszywa 

  
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej 
niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla 
każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

E

E

1

2

  ≤   2,2 
  

6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inżyniera. 
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano 
w  tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 
każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie co 100 m 

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

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

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste 

  

  

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

Częstotliwość badań i pomiarów może zostać zmieniona przez Inżyniera. 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -
5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
BN-68/8931-04 [28].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową,  z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
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 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż ± 5 cm. 
 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

−      moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
−      ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

  Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 

z kruszywa o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym  

  
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niż  

  

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %   40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 

120 

1,0 
1,0 

1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 

100 

120 
140 
180 

  

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie 
materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
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 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne 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) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

  Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
−      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−      oznakowanie robót, 
−      sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
−      przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
−      dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
−      rozłożenie mieszanki, 
−      zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
−      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
−      utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 
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Los Angeles 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

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

łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D-04.05.01 
  

ULEPSZONE  PODŁOŻE Z  GRUNTU   
LUB  KRUSZYWA STABILIZOWANEGO  

CEMENTEM 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem ulepszonego podłoża z gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego cementem podczas budowy stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki 
odpadów w Bytomiu Odrzańskim. 

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 i ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w następującym 
asortymencie: 

 
▪ Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu/kruszywa stabilizowanego cementem 

Rm=1,5 MPa gr. 10 cm (warstwa układana z betoniarki). 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 
również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilościach. 
1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo- gruntowa zagęszczona i stwardniała w 
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
1.4.3. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 
1.4.4 Mieszanka związana cementem (CBGM) – mieszanka związana hydraulicznie składająca się z 
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wydzielona w sposób zapewniający uzyskanie 
jednorodnej mieszanki. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz ST D-M.00.00.00. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, jakość zastosowanych 
wyrobów budowlanych oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST D-M.00.00.00. 

Wymagania ogólne. 

Wyrobami budowlanymi (materiałami) stosowanymi przy wykonaniu ulepszonego podłoża i 
podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce według zasad niniejszej 
ST są: 

 
2.2. Grunty 
 
Tabl.  1  
Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i podłoża ulepszonego z mieszanek związanych cementem 
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2.3. Cement 

NALEŻY STOSOWAĆ CEMENT PORTLANDZKI KLASY 32,5 WG PN-EN 197-1:2002: 

− wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach- nie mniej niż 16 MPa, 
− wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≤ 52,5 MPa, ≥ 32,5 MPa 
− początek wiązania- najwcześniej po upływie 75 minut, 
− stałość objętości nie więcej niż 10 mm. 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196. 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 
stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do 
robót. 
 
2.4. Woda 

Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008. Zaleca się 
stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. 
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W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie  
z PN-EN-1008. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoża 
stabilizowanego spoiwami powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 
− mieszarek stacjonarnych, 
− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 
− mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami, 
− spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu, 
− ciężkich szablonów do wyprofilowania warstwy, 
− rozsypywarek wyposażonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości do 

rozsypywania spoiw, 
− przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i 

kontrolowanego dozowania wody, 
− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 
 
3.3. Układanie warstwy ulepszonego podłoża i podbudowy pomocniczej z stabilizowanego mieszanki 
związanej cementem wykonywane będzie równiarką lub układarką do mieszanki betonowej. 
 
3.4. Wytwórnia betonów 

Betoniarnia nie może zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia 
terenu, zanieczyszczać wód i wywoływać hałas powyżej dopuszczalnych norm. Wydajność betoniarni 
musi zapewnić zapotrzebowanie dla danej budowy. Betoniarnia musi posiadać pełne wyposażenie 
gwarantujące właściwą jakość wytworzonej mieszanki. Minimalna pojemność zasypowa betoniarki - 
1000 l (dm

3
). Dozowanie wagowe kruszywa i cementu z dokładnością + 3%. Dozowanie wody 

objętościowe przy pomocy objętościomierza przepływowego. Zabrania się stosowania betoniarek 
wolno spadowych. 

Wybór urządzeń do zagęszczania pozostawia się Wykonawcy w zależności od jego 
możliwości i warunków terenowych - szerokości zagęszczanej warstwy ulepszonego podłoża   i 
podbudowy. 
 
3.5. Użyty przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie i uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
  
4.2. Transport kruszywa do wytwórni odbywać się może dowolnymi środkami transportu, 
zabezpieczającymi kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 
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4.3. Transport cementu musi odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, 
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Przewiduje się transport cementu do wytwórni betonów - luzem, w 
cysternach przystosowanych do przewozu produktów sypkich. 
 
4.4. Transport mieszanki odbywać się musi samochodami samowyładowczymi (zalecany boczny 
przechył skrzyni). 
Samochody powinny charakteryzować się dużą pojemnością tj. 10 ton. 
Czas transportu mieszanki nie może przekraczać jednej godziny przy temp. poniżej +15 oC i 20 minut 
przy temp. otoczenia od 15 do 30 oC. 
Środki transportu powinny umożliwiać przewóz mieszanki betonowej do miejsca jej wbudowania bez 
zmiany konsystencji i bez rozsegregowania przed rozpoczęciem twardnienia. Mieszanka betonowa w 
czasie transportu powinna być chroniona od wpływów atmosferycznych takich jak: opady, 
nasłonecznienie, wiatry. Przy braku osłon w konstrukcji środków transportowych należy stosować 
przykrycia (folia, brezent). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Wytyczne do zaprojektowania gruntu z mieszanki związanej cementem w betoniarce 

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją Inżynierowi 
do zatwierdzenia. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych składników, zaakceptowanych 
wcześniej przez Inżyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek. 
Receptura powinna być opracowana w oparciu o następujące źródła: 
− założenia ujęte w PZJ, 
− wytyczne niniejszej specyfikacji, 
− WT-5 
Minimalna zawartość cementu w mieszance dla poszczególnych klas: 
- C1,5/2,0- 4% 
- C5/6 i C8/10 – 3% 

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2-04481, z tolerancją +10%, -20% jej 
wartości. 
Wytrzymałość na ściskanie powinna być wyznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dniach 
pielęgnacji. Dopuszcza się dodatkowo określić wytrzymałości na ściskanie po 7 lub 14 dniach o 
wymaganiach odpowiednich dla wytrzymałości po 28 dniach na podstawie receptury. Mieszanki 
związane cementem winny spełniać wymagania zapisane odpowiednio w tablicach 2,3 i 4. 
 
Tabl. 2 
Klasy wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1 
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Tabl. 3 
Minimalna zawartość spoiwa w mieszance 
 

 
 
Tabl. 4 
Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy ulepszonego podłoża  

 
 
5.2.2. Warunki prowadzenia produkcji mieszanki 

Grunt stabilizowany cementem może być produkowany przy temperaturze otoczenia powyżej 
5 oC, jeżeli prognozy meteorologiczne nie przewidują w czasie najbliższych 7 dób temperatury 
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poniżej 5 oC oraz nie występują opady deszczu. Produkcja może odbywać się jedynie na podstawie 
receptury laboratoryjnej, zatwierdzonej przez Inżyniera. Wykonawca musi posiadać na budowie 
własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera zlecić nadzór niezależnemu laboratorium. 

Inżynier będzie dysponował własnym laboratorium lub też będzie korzystał z laboratorium 
Wykonawcy, uczestnicząc w badaniach. 
 
5.2.3. Produkcja mieszanki na podbudowę i ulepszone podłoże z cementem mieszanki związanej 
cementem 

Produkcja może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy, po wyrażeniu zgody przez 
Inżyniera. Roboczy skład mieszanki przygotowuje Wykonawca, opracowując go na bazie receptury 
laboratoryjnej. Służy ona do zaprogramowania lub nastawienia ważenia kruszywa (jednego lub 
dwóch) oraz cementu i wody. Skład mieszanki należy umieścić na tablicy w widocznym miejscu dla 
operatora i Inżyniera. Czas mieszania składników powinien być ustalony doświadczalnie, w 
zależności od składu i wymaganej wilgotności optymalnej oraz rodzaju urządzenia mieszającego. Czas 
mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu 
ciągłego prędkość podawania składników powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki 
sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
 
5.2.4. Transport mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samochodami 
samowyładowczymi o dużej pojemności, tj minimum 10 ton. Czas od kontaktu cementu i wody do 
zakończenia zagęszczenia nie może przekroczyć  120 min.  
Za zgodą Inżyniera czas ten można wydłużyć pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia recepty z 
domieszkami opóźniającymi początek wiązania cementu w ilości odpowiedniej do wydłużenia czasu. 
 
5.2.5. Warstwy o grubości powyżej 20 cm należy wykonać dwiema warstwami. Wbudowywanie 
drugiej warstwy gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w betoniarce powinno odbywać się 
w sprzyjających warunkach atmosferycznych, po minimum 7 dniach od daty położenia pierwszej. 
Zabrania się układania mieszanki w deszczu   i na zamarzniętym podłożu.  
Przed ułożeniem mieszanki podłoże należy zwilżyć wodą. 
Grubość układania mieszanki powinna zapewnić otrzymanie wymaganej przez projekt grubości po 
zagęszczeniu. 
Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed zagęszczeniem powinna być sprofilowana  
i dokładnie wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i podłużnych.  
Prowadnice powinny być ustawione stabilnie w sposób wykluczający ich przesuwaniu pod wpływem 
działania maszyn użytych do wykonania i zagęszczenia warstwy. 
Złącza poprzeczne, wynikające z początku lub końca dziennej działki roboczej należy wykonać przez 
równe pionowe odcięcie. 
 
5.2.6. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu (za zgodą Zamawiającego) 
Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek 
wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 
Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu 
ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających 
równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do gruntu dodatki ulepszające 
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. 
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 1% jej 
wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. 
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np. 
wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest 
przewidziane w tejże recepcie. 
Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w 
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu 
rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Grunt powinien  być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną 
głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku 
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność 
wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do 
prowadnic.  
Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest 
mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę 
ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od 
wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. 
Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien 
być dłuższy od 2 godzin. 
Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych 
w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy 
użyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od 
użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii 
gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu 
należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie należy przeprowadzić w 
sposób określony w p. 5.2.7. 
 
5.2.7. Zagęszczenie warstwy stabilizowanego mieszanki związanej cementem.  
Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej, dla danego 
przekroju poprzecznego. 
Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między innymi rozpoczęcie i zakończenie 
przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować szarpnięć.  
Wskaźnik zagęszczenia mieszanki powinien wynosić Is = 1,00, określony zgodnie z normą 
BN-77/8931-12.  

Przy spoinach roboczych poprzecznych należy unikać pracy maszyn zagęszczających na warstwach, 
dla których upłynęło mniej niż 7 dni od wykonania. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 
podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczenia lub w inny sposób wadliwe, 
muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o 
odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 
 
5.2.8. Spoiny robocze 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonywanie warstwy na 
całej szerokości. 
Przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa należy pionową 
krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic, należy 
niezwłocznie po zagęszczeniu obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować 
kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek 
roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas 
pomiędzy zakończeniem zagęszczenia jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, 
nie przekracza 60 minut. 
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być względem 
nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
 
5.2.9. Warunki dojrzewania wykonanej warstwy ulepszonego podłoża 
Nie należy dopuścić do wyschnięcia warstwy stabilizowanego mieszanki związanej cementem aby nie 
powstały pęknięcia skurczowe. 
 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
− skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5  kg asfaltu na 1 m2, 
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− skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 

− utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 
7 dni, 

− przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o szerokości 
co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 

− przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w 
czasie co najmniej 7 dni. 

 
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne wyroby do pielęgnacji mogą być 
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po warstwie w okresie od jej 
zagęszczenia do upływu 7 dni od zagęszczenia. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może 
odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera. 
Koszt napraw uszkodzeń spowodowanych przez ruch albo czynniki atmosferyczne obciąża 
Wykonawcę. 
 
5.2.10. Efekt końcowy 
 
Zagęszczona warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna charakteryzować się 
następującymi cechami: 
− jednorodnością powierzchni, 
− prawidłową równością podłużną. 
Nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać 15 mm – podbudowa pomocnicza i 
ulepszone podłoże. 
Ilość miejsc wykazujących odchylenia nie może przekraczać 15 na 1 km oraz 2 na jednym 
hektometrze. 
Po wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża/podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem  należy wykonać pomiar geodezyjny w przekrojach poprzecznych co 20 m. 
 
5.3. Odcinek próbny 
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w 
celu: 
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania jest 

właściwy, 
− określenia grubości warstwy mieszanki w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 
− określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

warstwy. 
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć mieszanek oraz sprzętu takich, jakie będą 
stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu akceptowanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża  po 
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
 
5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 

Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inżyniera, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.  

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża 
obciąża Wykonawcę robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub 
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ulepszonego podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak 
opady deszczu i śniegu oraz mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po 
okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub 
ulepszonego podłoża. Warstwa stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą 
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i 
gruntów  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji. 
 
6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę wyrobów i zgodności wykonywanych robót z 
projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji: 
− badanie wyrobów, 
− badania jakości produkowanej mieszanki. 

 
Wykonawca w obecności Inżyniera wykona 1 serię (6 próbek) z każdej dziennej działki 

roboczej do badania wytrzymałości na ściskanie. 
W czasie układania warstwy z stabilizowanego mieszanki związanej cementem w betoniarce, 
Wykonawca zobowiązany jest kontrolować: 
− jednorodność układanej warstwy, 
− prawidłowość cech geometrycznych (szerokość, grubość, równość podłużna i poprzeczna). 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz zaakceptowania przez Inżyniera wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania ulepszonego podłoża zwiazanego 
spoiwami podano w tablicy 4. 
 
Tablica 1b. Częstotliwość badań i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 
na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
ulepszonego podłoża 
przypadająca na jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki  
2 600 m² 2 Wilgotność mieszanki  

3 Zagęszczenie warstwy 
4 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 3 400 m² 

5 Wytrzymałość na ściskanie 
7 i 28-dniowa  6 próbek 400 m² 

6 Badania spoiwa: 
cementu przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej zmianie 

7 Badania wody dla każdego wątpliwego źródła 

8 Badania właściwości lub kruszywa dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub 
kruszywa 

9 Mrozoodporność przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych 
6.3.2.Uziarnienie  
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Próbki do badań należy pobierać z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa powinno 
być zgodne z wymaganiami podanymi w ST.  
 
6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu  
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej 
mieszanki, z tolerancją +10%-20% jej wartości.  
 
6.3.4 Zagęszczenie warstwy 
Mieszanka powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 
oznaczonego zgodnie z PN-S-02205. 
 
6.3.5 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległość co najmniej 0,5 m od 
krawędzi.  
Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż: 

− dla ulepszonego podłoża i podbudowy ± 10%,.  
 
6.3.6. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki 
do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej 
zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-
96012:1997. Trzy próbki należy badać po 7 dniach lub po 14 dniach oraz po 28 dniach 
przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 
w ST. 
 
6.3.7. Mrozoodporność 
Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych 
cyklom zamrażania i odmrażania powinien być ≥ zapisanego w p. 5.2.1 
 
6.3.8. Badania spoiwa 
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w niniejszej ST. 

 
6.3.9 Badania wody 
W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN-1008 . 
 
6.3.10 Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu. Właściwości powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. 
 
6.4. Badania odbiorcze 
6.4.1 Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tabl. 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego ulepszonego podłoża stabilizowanego 
spoiwem. 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań 
i pomiarów 

1 Szerokość 20 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem 
albo co 20 m łatą każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 20 razy na 1 km 
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Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań 
i pomiarów 

4 Spadki poprzeczne* 20 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe osi i krawędzi co 10m 
6 Ukształtowanie osi w planie* co 100 m 

7 Grubość warstwy  w 3 punktach działki roboczej lecz nie rzadziej 
niż raz na 600 m² 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2 Szerokość ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 

10 cm,- 5 cm. 

6.4.3 Równość ulepszonego podłoża 
Nierówności podłużne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 

zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-

metrową łatą. 

Nierówności nie powinny przekraczać dla: 
− podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża 18 mm podłużne i poprzeczne 
− podbudowy zasadniczej 13mm podłużne i 18 mm poprzeczne, 
 
6.4.4 Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża 

Spadki poprzeczne warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją + 
0,5%. 
 
6.4.5 Rzędne wysokościowe ulepszonego podłoża 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 0 cm, i – 1cm, a dla warstwy podłoża i podbudowy pomocniczej +0cm i -
2cm.. 
 
6.4.6 Ukształtowanie osi ulepszonego podłoża 

Oś ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowej o 
więcej niż + 5 cm. 
6.4.7. Grubość ulepszonego podłoża 
Grubość ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża  ±10%. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoża 

Jeżeli po wykonaniu badań na ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchylenia cech 
geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą 
grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany 
na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli szerokość ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż   5 cm i 
nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć ulepszone 
podłoże przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie 
nowej mieszanki. 
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Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na 
własny koszt. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość ulepszonego podłoża i podbudowy pomocniczej 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę ulepszonego podłoża i podbudowy pomocniczej przez zerwanie wykonanej warstwy, 
usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o 
wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość ulepszonego podłoża i podbudowy pomocniczej 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w ST dla 
ulepszonego podłoża i podbudowy pomocniczej, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i 
wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ulepszonego podłoża  
i podbudowy z stabilizowanego mieszanki związanej cementem. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą ST. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy ulepszonego podłoża i warstwy podbudowy należy przyjmować 
zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i oceną jakości wykonanych robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań . 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2  podbudowy i ulepszonego podłoża przy stabilizacji w mieszarkach 
stacjonarnych (betoniarkach) obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− prace pomiarowe i przygotowawcze oraz opracowanie receptury, 
− zakup wyrobów budowlanych i materiałów, 
− dostarczenie skladników, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejscem wbudowania, 
− zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy, 
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST, 
− koszt odpadów i ubytków materiałowych, 
− uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 197-1:2002. Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
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PN-EN-196 Metody badania cementu 

PN-B-04481 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PRÓBEK GRUNTU 

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

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

PN-EN 933-1  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1 : Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-3  Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 
PN-EN 933-5  Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w 

wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 
PN-EN 933-9  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn za 

pomocą wskaźnika płaskości 
PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości 
PN-EN 1097-6  Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
PN-EN 1242  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. 
PN-EN 13286-2  Metody określania gęstości w odniesieniu do zawartości wody. Zagęszczanie 

metodą Proctora. 
PN-EN 13286-47  Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych 

spoiwem hydraulicznym. 
PN-EN 13286-50  Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu 

Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym. 
10.1 Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym dla dróg krajowych WT-5 2010 Wymagania techniczne 
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D-04.06.01 
  

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu podczas 
budowy stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Bytomiu Odrzańskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych 
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 związanych z 
wykonywaniem podbudowy z chudego betonu. 
 Podbudowę z chudego betonu wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej, jako podbudowę zasadniczą. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, 
która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, 
stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem 
w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną 
ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w 
granicach od 6 do 9 MPa. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe 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 

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. Cement 

 Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement 
portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement 
pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002 [5] . 
 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2. 
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Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu 

Lp. Właściwości Klasa cementu 
32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 

3 Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niż: 75 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 
  
 Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. 

2.3. Kruszywo 

 Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 
−      żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 [14], 
−      piasek wg PN-B-11113:1996 [16], 
−      kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26], 
−      kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004: 1988 [17], 
−      kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm. 
 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 [20]. 
 Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-
06714-37:1980 [12] i żelazawy według PN-B-06714-39:1978 [13]. 

2.4. Woda 

 Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy 
stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

2.6. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 

 Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 
−      preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 
−      folie z tworzyw sztucznych, 
−      włókniny według PN-P-01715:1985 [19], 
−      piasek i woda. 

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 wykonywania podbudowy z chudego betonu 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
−      wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwórnia 
powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, 
gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych 
składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inspektor nadzoru może dopuścić 
objętościowe dozowanie wody, 
−      przewoźnych zbiorników na wodę, 
−      układarek albo równiarek  do rozkładania chudej mieszanki betonowej, 
−      zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 
zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 
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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 

 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem 
należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi 
środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem. 
 Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody, 
 Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997 [20]. 

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. Projektowanie mieszanki chudego betonu 

 Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na: 
−         doborze kruszywa do mieszanki, 
−         doborze ilości cementu, 
−         doborze ilości wody. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20]. 
 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na 
rysunku 1 i 2. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 
maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 
  
Tablica 3.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej. 

Sito o boku oczka 
kwadratowego (mm) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

63 
31,5 
16 
8 
4 
2 
1 

0,5 
0,25 
0,125 

- 
100 

od 60 do 80 
od 40 do 65 
od 25 do 55 
od 20 do 45 
od 15 do 35 
od 7 do 20 
od 2 do 12 
od 0 do 5 

100 
od 60 do 85 
od 40 do 67 
od 30 do 55 
od 25 do 45 
od 20 do 40 
od 15 do 35 
od 8 do 20 
od 4 do 13 
od 0 do 5 

  
 Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna 
przekraczać 130 kg/m3. 
 Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duży cylinder, metoda II). 
  



108                                                                                                                                                                              D-04.00.00  PODBUDOWY                                    
 
 

 
BUDOWA STAŁEGO GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W BYTOMIU ODRZAŃSKIM  

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm. 
  

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm. 

5.3. Właściwości chudego betonu. 

 Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5,5 PN-B-06250 [10] 
2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 [10] 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 9 PN-B-06250 [10] 

4 Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, 
%, nie więcej niż: 20 PN-B-06250 [10] 

5.4. Warunki przystąpienia do robót 

 Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest 
niższa niż 5oC i wyższa niż 250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte.  
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5.5. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. 

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

 Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej 
należy wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 
 Składniki mieszanki chudego betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-S-
96013:1997 [20 ]. 
 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, 
w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

 Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi, 
poruszającymi się po prowadnicach. 
 Podbudowę z chudego betonu należy wykonać w jednej warstwie o grubości od 15 cm, po 
zagęszczeniu. 
 Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 
wygląd. 
 Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
 Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 

5.8. Pielęgnacja podbudowy 

 Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a)     skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilości ustalonej w 
SST,  
b)    przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 
zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 
c)     przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 
d)    przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inspektora 
nadzoru. 

 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 
dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą 
Inspektora nadzoru.  

5.12. Utrzymanie podbudowy 

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona 
przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.  
 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, 
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i 
mróz. 
 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 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. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 

6.2.1. Szerokość podbudowy 

 Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +10 cm, 
−5 cm. 

6.2.2. Równość podbudowy 

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [23].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
−      9 mm dla podbudowy zasadniczej, 
−      15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.2.3. Spadki poprzeczne podbudowy 

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5 %. 

6.2.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 

 Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją +1 cm, −2 cm. 

6.2.5. Grubość podbudowy 

 Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1 cm, 

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 podbudowy z chudego betonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje: 
−      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−      oznakowanie robót, 
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−      dostarczenie materiałów,  
−      wyprodukowanie mieszanki, 
−      transport na miejsce wbudowania, 
−      przygotowanie podłoża, 
−      dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 
pomocniczych, 
−      rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
−      pielęgnacja wykonanej podbudowy, 
−      przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości 
4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
5. PN-EN 197-1:2002 Cement.Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

  7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 

  8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 
i wymagania 

  9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
11. PN-B-06714-

15:1991  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

12. PN-B-06714-
37:1980 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

13. PN-B-06714-39: 
1978 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
żwir i mieszanka 

15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

piasek 
17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 

wielkopiecowego kawałkowego 
18. PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
19. PN-P-01715 : 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych oraz 

metod badań 
20. PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 

badania 
21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną. 
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D - 05.03.04 
  

NAWIERZCHNIA  Z BETONU CEMENTOWEGO 
  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego podczas 
budowy stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Bytomiu Odrzańskim. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z betonu cementowego i obejmują: 
 
   ▪  Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu cementowego C30/37 (B40) wraz z wykonaniem szczelin 
dylatacyjnych i dyblowaniem 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody. 
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed 
zagęszczeniem. 
1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy C30/37 przy R G

b  = 37 MPa) 

określający wytrzymałość gwarantowaną betonu (R G
b ). 

1.4.6. Beton napowietrzony - beton zawierający dodatkowo wprowadzone powietrze w postaci 
pęcherzyków, w ilości nie mniejszej niż 3,5% objętości zagęszczonej masy betonowej, a powstałe w 
wyniku działania domieszek napowietrzających, dodanych do mieszanki betonowej. 
1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o określonej wytrzymałości na rozciąganie przy 
zginaniu i mrozoodporności, wbudowany w nawierzchnię. 
1.4.8. Domieszki napowietrzające - preparaty powierzchniowo czynne umożliwiające wprowadzenie 
podczas mieszania mieszanki betonowej określonej ilości drobnych równomiernie rozmieszczonych 
pęcherzyków powietrza, które pozostają w betonie stwardniałym. 
1.4.9. Preparaty pielęgnacyjne - produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione 
na jego powierzchnię, wytwarzają „powłokę” pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu 
przed odparowaniem wody. 
1.4.10. Szczelina rozszerzania - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej ich grubości i 
umożliwiająca wydłużanie się i kurczenie płyt. 
1.4.11. Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości i 
umożliwiająca tylko kurczenie się płyt. 
1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe w części górnej przekroju 
poprzecznego. 
1.4.13. Szczelina podłużna - szczelina skurczowa wykonana wzdłuż osi drogi. 
1.4.14. Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego 
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dodatkiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających, 
przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco. 
1.4.15. Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub dwuskładnikowych, 
zawierająca konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełniania szczelin 
na zimno. 
1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi 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 
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. Cement 
 Należy stosować cementy, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-
EN197-1:2002. 
 Dla dróg o kategorii ruchu od KR4 do KR6 należy stosować cementy portlandzkie CEM I 
32,5 N; CEM I 32,5 R i CEM I 42,5 N; CEM I 42,5 R. 
 Dla dróg o niższej kategorii ruchu nie wprowadza się ograniczeń stosowania cementu. 
 W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej dwuwarstwowej, do obu warstw należy 
stosować ten sam rodzaj i klasę cementu.  
Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08. 
 Rodzaje cementów do drogowych nawierzchni betonowych podano w tablicy 2.  
 
Tablica 2. Cementy do drogowych nawierzchni betonowych 
 

Rodzaje 
nawierzchni 

Klasa 
betonu Rodzaj cementu Klasa 

cementu 
Wymagania 

normowe Wymagania specjalne 

 
 
 
 
 

Typowa 
nawierzchnia  

betonowa 

 
 
 
 
 
 
 

od B 30  

 
 
 

cement portlandzki 
CEM I 

 
 

32,5 N 
32,5 R 
42,5 N 
42,5 R 

 Wodożądność wg PN-EN  
196-3:1996 ≤ 28,0%, wytrzymałość 

po 2 dniach wg PN-EN 196-1:1996 ≤ 
29,0 MPa, powierzchnia właściwa wg 

PN-EN 196-6:1997 ≤ 3500 cm2/g, 
początek wiązania wg PN-EN 196-

3:1996 ≥ 120 minut 

 do B 50 cement portlandzki 
żużlowy 

CEM II/A-S 
CEM II/B-S 

 
 

32,5 N 
32,5 R 

 
 

PN-EN 
197-1:2002 

 

  cement portlandzki 
popiołowy 

CEM II/A-V 
CEM II/B-V 

42,5 N 
42,5 R 

oraz 
aprobata 

techniczna 
IBDiM 

 

  cement hutniczy 
CEM III/A 

32,5 N 
42,5 N 

  

 
2.3. Kruszywo 
 Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych należy stosować 
kruszywa łamane, żwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm według norm PN-
B-11111:1996, PN-B-11112:1996, PN-B-11113:1996 i spełniające wymagania zawarte w niniejszych 
ST. 
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 W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo, do warstwy górnej należy stosować 
kruszywa łamane i/lub żwirowe płukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 8,0 lub 16,0 mm, 
zależnie od grubości warstwy. Udział kruszywa łamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm 
powinien wynosić co najmniej 50% a w mieszance powyżej 8 mm co najmniej 35%. Do dolnej 
warstwy można stosować kruszywo z recyklingu pod warunkiem spełnienia parametrów betonu na 
zarobach próbnych. 
 Kruszywa łamane  powinny spełniać wymagania określone w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Wymagania dla kruszywa łamanego 
 

Lp. Właściwości B40 i B50 Badanie według 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, %, nie więcej niż: 25 PN-B-06714-42 

2 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 
a) kruszywa ze skał magmowych i przeobrażonych 

− frakcja od 4 mm do 8 mm 
− frakcja powyżej 8 mm 

b) kruszywa ze skał osadowych 

 
 
1,5 
1,2 
2,0 

 
 
 
PN-B-06714-18 

3 Mrozoodporność, %, nie więcej niż: 
a) kruszywa ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) kruszywa ze skał osadowych 

 
2,0 
2,0 

 
PN-B-06714-19 
 

4 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 20 PN-B-06714-16 

5 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,1 PN-B-06714-12 

6 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie 
więcej niż: 

 
0,1 

 
PN-B-06714-28  

7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa  
PN-B-06714-26  

 
 Piasek wg PN-B-11113:1996 i piasek łamany wg PN-B-11112:1996 powinny spełniać 
wymagania określone w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Wymagania dla piasku i piasku łamanego 
 
Lp. Właściwości Wymagania Badanie  

  piasek piasek 
łamany 

według 

1 Wskaźnik piaskowy, większy niż 75 65 BN-64/8931-01  
2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 

niż: 
 
0,1 

 
0,1 

 
PN-B-06714-12  

3 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 
%, nie więcej niż: 

 
0,2 

 
0,2 

 
PN-B-06714-28 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa 
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

 
wzorcowa 

 
PN-B-06714-26 

5 Zawartość ziarn poniżej 0,075 mm, %, nie więcej niż 1,0 1,0 PN-B-06714-15  

6 Zawartość nadziarna pow. 2  mm, %, nie więcej niż: 15 15 PN-B-06714-15  

 
  
 
 
 
 
 

 
BUDOWA STAŁEGO GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W BYTOMIU ODRZAŃSKIM  



118                                                                                                                                                                         D-05.00.00  NAWIERZCHNIE                                     

Żwir powinien spełniać wymagania określone w tablicy 5. 
Tablica 5. Wymagania dla żwiru  
 
Lp. Właściwości B35 B30 Badanie według 
1 Ścieralność w bębnie Los Angeles (całkowita), 

%,nie więcej niż 
25 35 PN-B-06714-42  

2 Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niż: 7 10 PN-B-06714-43  
3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,0 2,5 PN-B-06714-18  
4 Mrozoodporność, %, nie więcej niż: 2,5 5,0 PN-B-06714-19  
5 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 15 25 PN-B-06714-16  

6 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 
niż: 

0,1 0,2 PN-B-06714-12  

7 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 
%, nie więcej niż: 

0,2 1,0 PN-B-06714-28  

8 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

 
wzorcowa 

 
PN-B-06714-26  

 
2.4. Woda 
 Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni 
należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
 Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
 
2.5. Domieszki napowietrzające 
 Do napowietrzania mieszanki betonowej należy stosować domieszki napowietrzające, zgodne 
z normą PN-EN 934-2:1999 lub aprobatą techniczną. 
 Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób 
oznaczania w nich zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-EN 12350-7:2001. 
 Zalecaną zawartość powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 6. 
 
Tablica 6. Zalecana zawartość powietrza w mieszance betonowej 
 
Maksymalna  Zwartość powietrza (% obj.) w mieszance betonowej 
średnica ziaren 
kruszywa, 

bez domieszki upłynniającej lub 
uplastyczniającej 

z domieszką upłynniającą lub 
uplastyczniającą 

mm średnia dzienna minimalna średnia dzienna minimalna 
8  5,5 5,0 6,5 6,0 
16  4,5 4,0 5,5 5,0 
31,5  4,0 3,5 5,0 4,5 

 
2.6. Masy zalewowe lub wkładki uszczelniające 
 Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej należy stosować specjalne masy zalewowe, 
wbudowywane na gorąco lub na zimno, lub wkładki uszczelniające, posiadające aprobatę techniczną. 
 
2.7. Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej 
 Do pielęgnacji nawierzchni betonowych mogą być stosowane: 
− preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 
− włókniny według PN-P-01715:1985, 
− folie z tworzyw sztucznych, 
− piasek i woda. 
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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 wykonywania nawierzchni betonowych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna 

być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące 
następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: 
kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%.  

− przewoźnych zbiorników na wodę (do pielęgnacji), 
− układarek do rozkładania mieszanki betonowej, 
− mechanicznych listw wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 
− zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno 

dostępnych. 
 
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 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem należy 
przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
 Masy zalewowe i preparaty pielęgnacyjne należy dostarczać zgodnie z warunkami podanymi 
w świadectwach dopuszczenia. 
 Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250 :1988. 
             Kątowniki stalowe należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed przemieszczeniem. 
 
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 betonowej 
 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki betonowej oraz wyniki badań laboratoryjnych 
poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań 
kontrolnych przez Inżyniera. 
 Projektowanie mieszanki betonowej polega na: 
− doborze kruszywa do mieszanki, 
− doborze ilości cementu, 
− doborze ilości wody, 
− doborze domieszek. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego  
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
 Zalecane rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 
7. 
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Tablica 7. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw 
 

 Rzędne krzywych granicznych 
Bok oczka sita, mm Mieszanka mineralna, mm 

 od 0 do 8 od 0 do 16 od 0 do 31,5 
przechodzi przez 

31,5 
16,0 
8,0 
4,0 
2,0 
1,0 
0,5 

0,25 

 
 
 

100 
61 ÷ 74 
36 ÷ 57 
21 ÷ 42 
14 ÷ 26 
5 ÷ 11 

 
 

100 
60 ÷ 76 
36 ÷ 56 
21 ÷ 42 
12 ÷ 32 
7 ÷ 20 
3 ÷ 8 

 
100 

62 ÷ 80 
38 ÷ 62 
23 ÷ 47 
14 ÷ 37 
8 ÷ 28 
5 ÷ 18 
2 ÷ 8 

 
 Podczas projektowania składu betonu należy wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia 
właściwości mieszanki betonowej zgodnie z normą PN-B-06250:1988, w następującym zakresie: 
− oznaczenie konsystencji. Dopuszcza się konsystencję w od K2 do K4 (od gęstoplastycznej do 

półciekłej). Konsystencję mieszanki betonowej należy określać wg metody: 
- pomiaru opadu stożka zgodnie z PN-B-06250:1988 lub PN-EN 12350-2:2001, 
- pomiaru metodą Ve-Be zgodnie z PN-B-06250:1988 lub PN-EN 12350-3:2001, 

− pomiaru stopnia zagęszczenia zgodnie z PN-EN 12350-4:2001, 
 

- pomiaru metodą stolika rozpływowego zgodnie z PN-EN 12350-5:2001, 
− oznaczenie zawartości powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001; zalecaną zawartość powietrza w 

mieszance betonowej podano w tablicy 6, 
− oznaczenie gęstości, zgodnie z PN-EN 12350-6:2001. 
 Ustalony na zarobach próbnych stosunek wodno-cementowy powinien być mniejszy niż 0,45. 
Zawartość cementu nie powinna być mniejsza niż 350 kg/m3; zaleca się, aby zawartość cementu oraz 
ziarn do 0,25 mm nie była większa niż 450 kg/m3. W przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu do 8 
mm dopuszcza się 500 kg/m3. 
 
5.3. Właściwości betonu 
 Należy wykonać próbki o wymiarach podanych poniżej w celu sprawdzenia cech betonu: 
− wytrzymałości na ściskanie zgodnie z PN-B-06250:1988 na próbkach 150 x 150 x 150 mm, 

sporządzonych i pielęgnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2001, 
− wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 na próbkach 150 x 150 x 

700 mm lub PN-EN 12390-6:2001; dopuszcza się wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu zgodnie z PN-EN 12390-6:2001, 

− odporności na działanie mrozu metodą bezpośrednią zgodnie z normą PN-B-06250:1988 na 
próbkach 100 x 100 x 100 mm, sporządzonych i pielęgnowanych wg ww. normy, 

− nasiąkliwości zgodnie z normą PN-B-06250:1988 na próbkach 100 x 100 x 100 mm, 
sporządzonych i pielęgnowanych wg ww. normy, 

− odporności na działanie soli odladzających zgodnie z procedurą IBDiM nr PB-TB-01/2001 na 
próbkach 100x100x100 mm sporządzonych i pielęgnowanych zgodnie z PN-B-06250:1988. 

Beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 8. 
 
Tablica 8. Wymagania dla betonu klasy od C25/30 do C40/50 
 
Lp. Właściwości Wymagania Badanie według 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

nie mniejsza niż, MPa 
od C25/30  
do C40/50 

PN-B-06250 
PN-EN 12390-3  

2 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, po 28 
dniach dojrzewania, nie mniejsza niż, MPa 

 
od 4,0 do 6,5 

PN-S-96015 
PN-E 12390-6 
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3 Nasiąkliwość po 28 dniach dojrzewania, nie więcej niż, 
% 

5,0 PN-B-06250 

4 Mrozoodporność po 150 cyklach, przy badaniu 
bezpośrednim, ubytek masy, nie więcej niż, % 
Spadek wytrzymałości na ściskanie, nie więcej niż, % 

 
5,0 
20 

 
 
PN-B-06250  

5 Odporność na działanie soli odladzających po 50 
cyklach w 3% NaCl 

Zgodnie z procedurą IBDiM nr PB-TB-01/2001  

6 Wskaźnik rozmieszczenia porów w betonie, nie więcej 
niż, mm 

0,200 PN-EN 480-11 

 
5.4. Warunki przystąpienia do robót 
 Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa 
niż 5oC i nie wyższa niż 25oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy 
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości 
i trwałości nawierzchni.  
 Dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyżej 250C 
pod warunkiem, że temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 300C. W przypadkach 
koniecznych dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza poniżej 
50C pod warunkiem stosowania zabiegów specjalnych, pozwalających na utrzymanie temperatury 
mieszanki betonowej powyżej 50C przez okres co najmniej 3 dni. 

Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 
Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza  podano w tablicy 9. 
 
Tablica 9. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej 
 

Temperatura powietrza tp, 0C Temperatura układanej mieszanki 
betonowej tb, oC 

Uwagi 

+ 5 < tp ≤ + 25 + 5 ≤ tb≤ + 30 dopuszcza się prowadzenie robót 
+ 25 < tp < + 30 tb ≤ + 30 stosowanie specjalnych zabiegów 
 
5.5. Przygotowanie podbudowy 
 Podbudowę może stanowić: chudy beton wg ST D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu”, 
grunt stabilizowany cementem wg ST D-04.05.00 „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego cementem”, kruszywo stabilizowane mechanicznie wg ST D-04.04.02 
„Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”, beton asfaltowy wg ST D-
04.07.01 „Podbudowa z betonu asfaltowego” lub istniejąca stara nawierzchnia. 
 Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST dla 
poszczególnych rodzajów podbudów. 
 
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy 
wytwarzać w wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 
 Składniki betonu powinny być dozowane zgodnie z normą PN-B-06250:1988 lub PN-EN 206-
1:2000. Domieszkę napowietrzającą należy dozować razem z wodą zarobową. 
 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 
w sposób zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem. 
 
5.7. Wbudowywanie mieszanki betonowej 
 Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać się: 
− w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 
− w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 
 Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy 
zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie 
jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015:1975. Do zagęszczenia mieszanki 
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betonowej należy stosować mechaniczne urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite zagęszczenie. 
Świeżo zagęszczonej nawierzchni betonowej należy nadać teksturę. Sposób nadania tekstury powinien 
być określony w ST i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o 
nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu  na to zgody Inżyniera. 
5.7.1. Wbudowywanie w deskowaniu stałym 
 Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn 
poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób 
uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku 
deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, pozbawione resztek stwardniałego 
betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający przyczepność betonu do 
prowadnic. 
 Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię 
wymaganej niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych. 
5.7.2. Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym 
 Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje się rozkładarką, która przesuwając się 
formuje płytą betonową, ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym. 
 Zespół wibratorów układarki powinien być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie 
masy betonowej było równomierne na całej szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Ruch 
układarki powinien być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem nierówności. W 
przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, należy na nawierzchni wykonać szczelinę roboczą. 
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni 
 Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania 
wody, należy stosować pielęgnację preparatem pielęgnacyjnym, jako metodę najbardziej skuteczną i 
najmniej pracochłonną. 
 
 Preparat pielęgnacyjny, posiadający aprobatę techniczną, należy nanieść możliwie szybko po 
zakończeniu wbudowywania betonu. Ilość preparatu powinna być zgodna z ustaleniami ST. 
Preparatem pielęgnacyjnym należy również pokryć boczne powierzchnie płyt. 
 W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) 
powierzchnia betonu powinna być - mimo naniesienia preparatu pielęgnacyjnego - dodatkowo 
pielęgnowana wodą. 
 W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na 
przykryciu nawierzchni matami lub włókninami i spryskiwaniu wodą przez okres 7 do 10 dni. W 
przypadku  gdy temperatura powietrza jest powyżej 250 C pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni. 
 Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni wymaga każdorazowej zgody 
Inżyniera. 
 
5.9. Wykonanie szczelin 
 Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową. W nawierzchni betonowej są stosowane następujące rodzaje szczelin: 
− szczeliny skurczowe pełne podłużne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane , 
− szczeliny skurczowe pozorne, 
− szczeliny rozszerzania podłużne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane, 
− szczeliny konstrukcyjne. 
Szczeliny skurczowe pełne należy wykonywać na całej grubości płyty. Odstęp między szczelinami 
poprzecznymi nie powinien być większy niż 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe pełne należy 
wykonywać w bezpośrednim sąsiedztwie przepustów oraz między odcinkami betonowania, jeżeli 
przerwa w betonowaniu trwała dłużej niż jedną godzinę. 
 Szczeliny skurczowe pozorne  należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu 
tarczowymi piłami mechanicznymi do głębokość 1/3 – 1/4 grubości płyty.  
 Szczeliny konstrukcyjne należy wykonać na całej grubości płyty w miejscach połączeń 
nawierzchni betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, 
energetyczne, korytka ściekowe itp.). 
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 Szczeliny rozszerzania należy wykonywać na pełną grubość płyty. Konstrukcja szczelin 
rozszerzania pozwala na zwiększanie i zmniejszanie się wymiarów płyt. 

Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania powinna wynosić od 8 do 10 MPa. 
Orientacyjny czas rozpoczęcia nacinania szczelin w zależności od temperatury powietrza 
podano w tablicy 10. 

 
Tablica 10. Czas rozpoczęcia nacinania szczelin 
 
Średnia temperatura powietrza w 0 C 5 od 5  

do 15 
od 15  
do 25 

od 25  
do 30 

Ilość godzin od ułożenia mieszanki do osiągnięcia 
przez beton wytrzymałości 10 MPa 

od 20  
do 30 

od 15  
do 20 

od 10  
do 15 

 
od 6 do 10 

 
5.10. Zbrojenie szczelin 
 W miejscu występowania szczelin stosuje się: 
− dyble jako zbrojenie szczelin poprzecznych, 
− kotwy jako zbrojenie szczelin podłużnych. 
Rozmieszczenie, długość, średnica oraz rodzaj stali dybli i kotew powinno być zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. 
 
5.11. Wypełnienie szczelin masami zalewowymi lub wkładkami 
 Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje się masy zalewowe na zimno lub 
gorąco, lub wkładki uszczelniające posiadające aprobatę techniczną i zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
 Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone z 
zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być suche, 
czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. 
 Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać przy 
bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej pogodzie. 
 Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po 
obu stronach szczeliny, pasem o szerokości ok. 1 m. 
 Wypełnianie szczelin masą zalewową należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa 
oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.2 do 2.4 
oraz w punktach  5.2 i 5.3 niniejszej ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość i zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni betonowej 
podano w tablicy 11. 
6.3.2. Właściwości kruszywa 
 Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej 
partii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkcie 2.3. 
6.3.3. Właściwości wody 
 W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1998. 
6.3.4. Właściwości cementu 
 Dla każdej dostawy cementu należy określić jego właściwości. Wyniki powinny być zgodne z 
PN-EN 197-1:2002 i PN-B-19705:1998. 
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Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań w czasie wykonywania nawierzchni betonowej 
 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań. 
Minimalna liczba  
na dziennej działce roboczej 

1 Właściwości kruszywa  Dla każdej partii kruszywa i przy 
każdej zmianie kruszywa 

2 Właściwości wody Dla każdego wątpliwego źródła 
3 Właściwości cementu Dla każdej partii 
4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 1 
5 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 3 
6 Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 3 
7 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 3 próbki 

8 Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu po 
28 dniach 

3 próbki 

9 Oznaczenie nasiąkliwości betonu 3 próbki na 1 km 
10 Oznaczenie mrozoodporności betonu 3 próbki na 1 km 

 
6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
 Uziarnienie mieszanki mineralnej należy określić według PN-B-06714-15:1991. Krzywa 
uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 
6.3.6. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 
 Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z normą wg metody 
podanej w recepcie. 
6.3.7. Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
 Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać zgodnie z PN-EN 
12350-7: 2001. Wyniki badań powinny być zgodne z receptą. 
 
6.3.8. Wytrzymałość betonu na ściskanie 
Przed oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie należy przeprowadzić oznaczenie gęstości betonu wg 
PN-EN 12390-7:2001. Gęstość nie powinna być mniejsza niż 97% gęstości średniej podanej w 
recepcie. 
 Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988 lub 
PN-EN 12390-3:2001. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8. 
6.3.9. Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu 
Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu należy wykonać zgodnie z PN-EN 
12390-5:2001. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 8. 
6.3.10. Nasiąkliwość betonu 
 Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988. Wyniki badań 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8. 
6.3.11. Mrozoodporność betonu 
 Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988. Wyniki 
badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8. 
 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni betonowej 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów podaje  tablica 12. 
 
Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni betonowej 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
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2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 10 m łatą 
czterometrową 

3 Równość poprzeczna nie rzadziej niż co 5 m 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) dla pozostałych dróg co 100 m 
7 Grubość nawierzchni 1 raz na 2 km 
8 Sprawdzenie szczelin - rozmieszczenie, 

wypełnienie 
2 razy na 1 km i przy moście, wiadukcie i na 
skrzyżowaniu 

9 Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość 
i mrozoodporność 

w przypadkach wątpliwych, według decyzji 
Inżyniera 

 
6.4.2. Szerokość nawierzchni 
 Szerokość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją od 0 do 
3 cm. 
6.4.3. Równość nawierzchni 
 Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć planografem, wg BN-68/8931-04.  
 Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać: 
− 5 mm na drogach kl. I i II, 
− 6 mm na drogach pozostałych klas. 
 Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności nie mogą 
przekraczać 5 mm. 
6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni 
 Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,2 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe nawierzchni 
 Rzędne wysokościowe nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 1,5 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś nawierzchni w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych i ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.4.7. Grubość nawierzchni 
 Grubość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją od 0 do 
0,5%. 
6.4.8. Sprawdzanie szczelin 
 Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości min 10 
cm. Rozmieszczenie szczelin i wypełnienie szczelin powinno być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją: rozmieszczenie ±5 cm., wypełnienie – poziom masy w szczelinach od 0 do -5 mm 
(menisk wklęsły). 
6.4.9. Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność 
 Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycięciu próbek z wykonanej nawierzchni i 
przebadaniu w sposób określony w normach PN-B-06250:1988, PN-EN 480-11:2000. 
6.4.10. Badania - zgodność wymiarów posadowienia kątowników  
            Posadowienia kątowników stalowych 75*50*6 mm powinno być zgodne z wymiarami 
określonymi w dokumentacji  projektowej. 
  
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 obmiarową 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy). 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki betonowej, 
− transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
− oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 
− osadzenie kątowników stalowych wraz z elementami kotwiącymi, 
− ustawienie deskowań, 
− ułożenie warstwy nawierzchni i zagęszczenie, 
− pielęgnacja nawierzchni 
− wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie materiałem uszczelniającym podłużnych i poprzecznych 

szczelin, 
− zbrojenie szczelin 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania 
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek 
PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji metodą stożka 

opadowego 
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie konsystencji metodą VeBe 
PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 4. Badanie konsystencji metodą 

oznaczania stopnia zagęszczalności 
PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 5. Badanie konsystencji metodą stolika 

rozpływowego 
PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 6. Gęstość 
PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 7. Badanie zawartości powietrza. Metody 

ciśnieniowe 
PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Część 1. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek 

do badania i form 
PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Część 2. Wykonywania i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych 
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PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 
PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Część 4. Wytrzymałość na ściskanie – Specyfikacja maszyn 

wytrzymałościowych 
PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Część 5. Wytrzymałość na zginanie próbek do badania 
PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Część 6. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

próbek do badania 
PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Część 7. Gęstość betonu 
PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Część 8. Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 
PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1. Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, 

ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 
PN-B-06250: 1988 Beton zwykły 
PN-B-06714-12: 1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-13: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
PN-B-06714-15: 1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-18: 1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
PN-B-06714-26: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych 
PN-B-06714-28: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
PN-B-06714-42: 1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-B-06714-43: 1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 
PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-19705: 1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny  
PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-P-01715: 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod 

badań 
PN-S-96015: 1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Wymiary. 
PN-EN 100562:1998 
 /Ap 1:2003 

Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Tolerancje kształtu i wymiarów 

  
 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001 
Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa,1997 
PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badanie odporności betonu na działanie soli  
odladzających 
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D - 05.03.23a 
  

NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI  
BRUKOWEJ 

  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
podczas budowy stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Bytomiu Odrzańskim. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
            Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
            Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
nawierzchni  z kostki betonowej  i obejmują wykonanie: 
 
 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 

1:4 grubości 5 cm 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w 
fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inżyniera. 
           Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
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. Betonowa kostka brukowa – wymagania  
2.2.1. Aprobata techniczna 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej.  
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.  
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm 
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2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
 Do wykonania robót należy zastosować betonową kostkę brukową grubości 10 cm − czerwoną. 
Kształt układanej betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inżynierem. Kostka musi być 
zgodna z wymaganiami PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
 na długości  ± 3 mm, 
 na szerokości ± 3 mm, 
 na grubości  ± 5 mm. 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 
60 MPa. 
 Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa 
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 
2.2.5. Nasiąkliwość 
 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i 
wynosić nie więcej niż 5%. 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250. 
 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 
 próbka nie wykazuje pęknięć, 
 strata masy nie przekracza 5%, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 
2.2.7. Ścieralność 
 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm. 
 
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa  
 piasek na podsypkę i do wypełnienia złączy między kostkami powinien odpowiadać wymaganiom 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

 cement portlandzki - odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku 

 podsypkę należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4. 
 
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 kostki brukowej 
 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, 
po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi 
do chwytaka szczotkami. 
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne 
urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
           Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne".  
 
5.2. Podbudowa 
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien  być zgodny z dokumentacją projektową. 
 Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych,  
stanowi: 
 podbudowa tłuczniowa,  
 podbudowa betonowa, 

zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach 
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
 
5.3. Obramowanie nawierzchni 
 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować krawężniki 
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04  (zgodne z dokumentacją projektową i zaakceptowane przez 
Inżyniera). 
 
5.4. Podsypka 

Podsypkę należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4. 
Na podsypkę należy stosować piasek, odpowiadający wymaganiom PN-EN 13043:2004. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna się wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 
3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 
 Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 
próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w 
nawierzchni). 
 Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
 Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi ST. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5 niniejszej ST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5 niniejszej 
ST: 
 pomierzenie szerokości spoin, 
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 
 Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-
04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  ± 
0,5%. 
6.4.3. Niweleta nawierzchni 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 
 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.5. Grubość podsypki 
 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
 
6.5. Częstotliwość pomiarów 
 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru 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 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– przygotowanie podłoża, 
– wykonanie podbudowy, 
– wykonanie podsypki. 
 Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
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. 
           Płatność za m2 wykonanego nawierzchni z betonowej kostki brukowej zgodnie z obmiarem i 
atestem producenta materiałów oraz jakością wykonania robót. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
         Cena wykonania robót obejmuje : 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podłoża (podbudowy), 
– dostarczenie materiałów, 
– wykonanie podsypki, 
– ułożenie i ubicie kostki, 
– wypełnienie spoin, 
– przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-EN 1008:2004 Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
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D - 06.01.01 

  
HUMUSOWANIE TERENÓW ZIELONYCH  

  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z humusowaniem terenów zielonych podczas budowy stałego 
gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Bytomiu Odrzańskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych 
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 związanych z: 
−      humusowaniem z obsianiem trawą. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

1.4.2. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 
roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem. 

1.4.3. Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z 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 

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 humusowaniu terenów zielonych objętymi niniejszą SST są: 
−      ziemia urodzajna, 
−      nasiona traw oraz roślin motylkowatych, 
-       nawozy mineralne. 

2.3. Ziemia urodzajna (humus) 

 Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 
powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń 
obcych. 
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Ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. 

2.4. Nasiona traw 

 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. 
 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.5. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 

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 umocnienia techniczno-biologicznego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
−      ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
−      wibratorów samobieżnych, 
−      płyt ubijających, 
−      ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 
−      cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych). 

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 

4.2.1. Transport nasion traw 

 Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed 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. 

5.3. Humusowanie z obsianiem trawą terenów zielonych 

Wymagania dotyczące humusowania  z obsianiem trawą: 
−      teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
−     grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i 
zagęszczeniu, 
−      przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 
nad terenem, 
−      teren powinien być wyrównany i splantowany, 
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−      ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
−      przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką 
lub zagrabić, 
−      siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
−      okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
−      na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST 
przewiduje inaczej, 
−      przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
−      po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło 
przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 
−      mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 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 humusowania i obsiania trawą 

 Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na 
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
 Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 
2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie 
powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne 
ani lokalne zsuwy. 

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) wykonania humusowania z obsianiem trawą. 

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 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 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 1m2 humusowania i obsiania trawą obejmuje: 
−      roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
−      dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
−      uporządkowanie terenu, 
−      pielęgnację umocnienia trawą. 
−      przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1.   PN-B-11104:1960 Materiały kamienne. Brukowiec 
  2.   PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
  3.   PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
  4.   PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni 

biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze 
  5.   PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań 
  6.   PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
  7.   PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena 

zgodności 
  8.   PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych 
  9.   PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
10.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
11.   PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
12.   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13.   BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

10.2. Inne materiały 

14.   Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
15.  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - 
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999. 
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KRAWĘŻNIKI  BETONOWE 

   

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych podczas budowy 
stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Bytomiu Odrzańskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych 
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 związanych z 
ustawieniem krawężników: 
−      betonowych na ławie betonowej z oporem. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe 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 

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. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
− krawężniki betonowe 30x15, 
− krawężniki betonowe najazdowe 22x15, 
−       piasek na podsypkę i do zapraw, 
−       cement do podsypki i zapraw, 
−       woda, 
−       materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

2.3. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 

2.3.1. Kształt i wymiary – krawężniki „zwykłe” 

 Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 

  

a) krawężnik rodzaju „a” 

  
b) krawężnik rodzaju „b” 

  
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 

  
Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 
  

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 
krawężnika krawężnika l b h c d r 

U a 100 20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 1,0 

  
D 

  
b 

  
100 

15 
12 
10 

20 
25 
25 

  
- 

  
- 

  
1,0 

  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 
  
2.3.2. Kształt i wymiary – krawężniki najazdowe – wg dokumentacji projektowej, odchyłki wymiarów 
jak dla krawężników zwykłych. 
 

 
BUDOWA STAŁEGO GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W BYTOMIU ODRZAŃSKIM  



D-08.00.00 ELEMENTY ULIC                                                                                                                                                                         125 

 

 

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

  
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 
wielkość wad i 

uszkodzeń 
  Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w 
mm 

2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm niedopuszczalne 

  ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

    

  - liczba max 2 2 

  - długość, mm, max 20 40 

  - głębokość, mm, max 6 10 
  

2.3.4. Składowanie 

 Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
 Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

2.3.5. Beton i jego składniki 

2.3.5.1. Beton do produkcji krawężników 

 Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W 
przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników 
powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 
 Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
−      nasiąkliwością, poniżej 4%, 
−      ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
−      mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

2.3.5.2.  Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 
„32,5” wg PN-B-19701 [10]. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.3.5.3. Kruszywo 

 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
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2.3.5.4. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.5. Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
a)     ławy betonowej - beton klasy B10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać 
wymaganiom punktu 2.3.5., 

2.6. Masa zalewowa 

 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 

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  

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
−      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 krawężników 

  Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
  Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. 
  Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej 
niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
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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. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.3.1. Ława betonowa 

 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 
12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być 
zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.4. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 
ławie betonowej. 
 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 
szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 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. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawężników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi  do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu 
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [6]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne 
z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) a)     Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 

100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać  1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.  
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na 

każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a)     dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 
cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b)    dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 
które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
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c)     równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 
każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d)    dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 
na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego oraz m3 (metr 
sześcienny) wbudowanego betonu ławy. 

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 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
−      wykonanie koryta pod ławę, 
−      wykonanie ławy, 
−      wykonanie podsypki. 

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 m krawężnika betonowego obejmuje: 
−      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−      dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
−       ew. wykonanie koryta pod ławę, 
−      ew. wykonanie szalunku, 
−      wykonanie ławy o przekroju podanym w dokumentacji, 
−      wykonanie podsypki, 
−      ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
−      wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
−      ew. zalanie spoin masą zalewową, 
−      zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
−      przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
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  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-

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

15. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 

17.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 
r. 
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D - 08.05.01 

  
ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW 

BETONOWYCH 
   

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót związanych z ustawieniem ścieków z prefabrykowanych elementów 
betonowych podczas budowy stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Bytomiu 
Odrzańskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych 
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 związanych z 
wykonaniem: 
−      ścieków ulicznych przykrawężnikowych 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód 
opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji 
deszczowej). 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe 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 
 
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. 
2.3. Beton na ławę 
 Beton na ławę pod krawężnik i ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-15 lub B-10. 
2.4. Kruszywo do betonu 
 Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 
 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
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2.5. Cement 
 Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-
B-19701 [5]. 
 Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 
32,5. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7]. 
2.6. Woda 
 Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6]. 
2.7. Piasek 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 
[4]. 
 Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 
[3]. 
2.8. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku 
 Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków przykrawężnikowych, 
międzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]. 
 Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania 
ścieków, powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 
25. 
 Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. 
 Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. 
 Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjętej klasy 
betonu. 
 Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 
zatartej. 
 Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni 
elementów nie powinna przekraczać 3 mm. 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 
−      na długości  ± 10 mm, 
−      na wysokości i szerokości ±   3 mm. 
 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu 
utwardzonym i dobrze odwodnionym. 
 
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 
 Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: 
-      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 materiałów 
 Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu 
wg BN-88/6731-08 [7]. 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 
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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. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię krawężnika i oś ścieku 
zgodnie z dokumentacją projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oś ścieku stanowi 
oś wykopu pod ławę. 

5.3. Wykop pod ławę 

 Wykop pod wspólną ławę dla ścieku i krawężnika należy wykonać zgodnie z dokumentacją i 
PN-B-06050 [1]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej stosowaną ławą 
pod ściek i krawężnik jest ława z oporem. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oraz ścieku 
terenowego stosowana jest ława zwykła. 

 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu 
pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora. 

5.4. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11]. 

5.4.1. Ława betonowa 

 Klasa betonu stosowanego do wykonania ław powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, można stosować ławy z betonu klasy B-
15 i klasy B-10. 
 Wykonanie ławy betonowej podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

5.5. Wykonanie ścieku z prefabrykatów 

 Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie 
prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku. 

 Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny 
prefabrykatów układanych na ławie żwirowej należy wypełnić żwirem lub piaskiem. Spoiny 
prefabrykatów układanych na ławie betonowej należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, 
przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Prefabrykaty 
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, powinny mieć co 50 m 
spoiny wypełnione bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy betonowej. 

 Jeżeli do wykonania ścieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu „korytkowego” wg 
KPED - karta 01.03 [13], to połączenie prefabrykatu z jezdnią należy wypełnić bitumiczną masą 
zalewową. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop należy wypełnić piaskiem lub żwirem i starannie 
zagęścić. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 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 wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z prefabrykatów powinny obejmować 
wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 
pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Zakres badań 

 W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów należy sprawdzać: 
-      wykop pod ławę, 
-      gotową ławę, 
-      ustawienie krawężnika, 
-      wykonanie ścieku. 

6.3.2. Wykop pod ławę 

 Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz 
zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne 
z pkt 5.3. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy 

 Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają: 

a)     linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na każde 100 m 
ławy, 

b)    niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na 
każde 100 m ławy, 

c)     wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 
ławy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

-      wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej, 
-      szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej, 
-      równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy a przyłożoną 

czterometrową łatą. 

6.3.4. Sprawdzenie wykonania ścieku 

 Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 

a)     niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde     100 m 
wykonanego ścieku, 
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b)    równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 
długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a 
łatą czterometrową, 

c)     wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego 
ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

d)    grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o ± 1 
cm. 

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 m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów 
betonowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano wSST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-      wykop pod ławę, 
-      wykonana ława, 
-      wykonana podsypka. 

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 m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje: 

-      prace pomiarowe i przygotowawcze,  
-      dostarczenie materiałów, 
-      wykonanie wykopu pod ławy, 
-      wykonanie szalunku (dla ław betonowych z oporem), 
-      wykonanie ławy (betonowej, żwirowej), 
-      wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
-      ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin, 
-      ułożenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin, 
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-      zalanie spoin bitumiczną masą zalewową, 
-      zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu lub krawężnika, 
-      przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
  6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
  8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
  9. BN-80/6775-

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

10. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
chodnikowe 

11. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

10.2. Inne dokumenty 

12.    Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki 
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987. 

13.    Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
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D - 10.01.01 
  

OGRODZENIA  
  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem ogrodzeń dróg podczas budowy stałego 
gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Bytomiu Odrzańskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych 
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 związanych z 
wykonywaniem i odbiorem ogrodzeń. 

 Ogrodzenia będą wykonywane jako siatki metalowe powlekane osłoną z tworzyw sztucznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Siatka bezwęzełkowa z polietylenu - siatka z krzyżujących się nitek tworzących oczka zbliżone 
kształtem do rombu, wykonanych z polietylenu z dodatkiem koncentratów barwnych. 

1.4.2. Wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia. 
W przypadku lokalizacji ogrodzenia na stoku, wysokość tę określa się w odległości 0,5 m od osi 
ogrodzenia, w kierunku od drogi (jak na szkicu: hmin). 

  

  
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Przepisy ogólne 

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

1.5.2. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeń 

 Ogrodzenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
  
1.     Bramy i furtki w ogrodzeniu należy wykonywać w miejscach potrzebnych do korzystania przez 
służbę utrzymania drogi, 
2.     Materiały na bramy i furtki powinny spełniać wymagania przewidziane dla elementów 
ogrodzenia. 

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 wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejszą SST, są: 
−      siatki metalowe powlekane osłoną z tworzywa sztucznego, 
−      słupki metalowe i elementy metalowe połączeniowe, 
−      materiały do wykonania fundamentów oraz cokołów betonowych „na mokro” 
−      materiały do wykonania bram i furtek – wg dokumentacji projektowej. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Siatka metalowa z osłoną tworzywa sztucznego (z polietylenu) 

 Siatka powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez BN-80/6366-02 [41] i podanym 
w tablicy 5. 

Tablica 5. Wymagania dla siatki ogrodzeniowej z polietylenu, według BN-80/6366-02 [41] 

Surowiec osłony polietylen dużej gęstości 

Szerokość siatki, mm  
(w wykonanym ogrodzeniu - wysokość) 1500 

Dopuszczalne odchyłki szerokości, mm ± 30 

Kąt oczka, stopni 90 

Dopuszczalne odchyłki kąta oczka, stopni ± 5 
  
 Długość, dostarczonej przez producenta, siatki zwiniętej w rolkę powinna wynosić 25  ± 0,5 
m, przy czym rolki powinny być ściśle i równo nawinięte. Dopuszcza się rolki złożone z dwóch 
odcinków siatki, przy czym odcinek nie może być krótszy od 5 m. 
 Siatkę bezwęzełkową ciężką z tworzywa sztucznego należy przechowywać w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych. W czasie składowania rolki nie mogą być 
układane na krzyż. 

2.3.4. Słupki i elementy metalowe 

2.3.4.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków 

 Słupki metalowe ogrodzeń można wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych i wyjątkowo o 
kształcie kwadratowym lub prostokątnym względnie z kształtowników: kątowników, ceowników (w 
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tym: częściowo zamkniętych) i dwuteowników, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazaniami Inżyniera. 
  
2.3.4.2. Wymagania dla rur 

 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 [11] lub innej 
zaakceptowanej przez Inżyniera. 
 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, 
pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy 
wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
wymiarowych. 
 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
 Pożądane jest, aby rury były dostarczane o: 
−      długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 
−      długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z 
naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla 
długości dokładnych. 
 Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny 
przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 
 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, 
R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14], PN-H-84030-02 [17] lub 
inne normy. 
 Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [12]. 
 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w 
opakowaniu uzgodnionym ze składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane indywidualnie 
(dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach 
metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno 
co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 

2.3.4.3. Wymagania dla kształtowników 

 Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [18]. Powierzchnia 
kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne 
łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub 
dłutowanie, z tym, że obrobiona powierzchnia powinna  mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, 
a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla 
kształtownika. 
 Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia 
końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy 
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 
 Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według 
PN-H-84020 [15]. 

2.3.4.4. Wymagania dla łączników metalowych do mocowania elementów ogrodzenia 

 Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą 
elementów ogrodzenia jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć 
naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
 Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054 [34], 
PN-M-82054-03 [35] lub innej uzgodnionej. 
 Do każdej partii dostawy, na żądanie składającego zamówienie, powinno być wystawione 
przez wytwórcę zaświadczenie zawierające co najmniej: datę wystawienia zaświadczenia, nazwę i 
adres wytwórni, oznaczenie wyrobu, liczbę dostarczonych sztuk, ew. masę partii, wyniki badań oraz 
podpis i pieczęć wytwórni. 
 Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub 
paletach, w zależności od wielkości i masy wyrobów. 
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 Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala 
od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przez uszkodzeniem. 
 Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowania: a) 
umiarkowanych 8 μm, b) ciężkich - 12μm, zgodnie z określeniem agresywności korozyjnej środowisk 
według PN-H-04651 [9]. 

2.3.5. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro” 

 Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i 
demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby 
wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. 
 Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być B 
15 lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inżyniera. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06250 [2]. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 
 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać 
wymagania PN-B-19701 [6]. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami 
podanymi w BN-88/6731-08 [42]. 
 Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712 [4]. 
 Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
 Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja 
projektowa, SST lub wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju 
domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki 
powinny spełniać wymagania PN-B-23010 [5]. 
 Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub 
wskazania Inżyniera. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na 
budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości 
mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264 
[1]. 

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 ogrodzenia 

 Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 
 Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki 
transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki 
przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, 
sprzęt spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Siatkę bezwęzełkową ciężką z tworzyw sztucznych należy przewozić powszechnie 
stosowanymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
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 Rury stalowe na słupki przewozić można dowolnymi środkami transportu. W przypadku 
załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii rur należy je zabezpieczyć przed 
pomieszaniem. 
 Kształtowniki można przewozić dowolnymi środkami transportu luzem lub w wiązkach. 
Wiązki wiąże się drutem stalowym lub taśmą stalową w dwóch miejscach, w odległości około 500 
mm od końców. Drut i taśma użyta do wiązania wiązek powinna być o takiej wytrzymałości na 
rozciąganie, która gwarantuje, że w czasie załadunku, transportu i wyładunku nie nastąpi zerwanie 
wiązania. Wiązania nie należy używać jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia 
wyrobu. W przypadku ładowania na środek transportu więcej niż jednej partii wyrobów, należy je 
zabezpieczyć przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów pometalizowanych zalecana jest 
ostrożność, ze względu na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne występujące przy 
uderzeniach. 
 Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby 
przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, 
opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej 
lub folii termokurczliwej. 

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. Zasady wykonania ogrodzeń 

 W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres robót 
ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu  budowy i na zapleczu. 
 Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w 
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera. 
 Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 
−      wykonanie dołów pod słupki, 
−      wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
−      ustawienie słupków (metalowych, żelbetowych), 
−      wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki z tworzywa sztucznego), 
−      wykonanie bram i furtek. 

5.3. Wykonanie dołów pod słupki 

 Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie podaje inaczej, to doły pod słupki 
powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 
0,8 do 1,2 m. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły 
pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków 
prostych na mniejsze odległości: 
a)     dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, że przy wysokości siatki przekraczającej 2,2 m - po ok. 2 m, 
b)    dla ogrodzenia żelbetowego - równe długościom desek prefabrykowanych, 
i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. 
 Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich 
odcinkach ogrodzenia. 

5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w 
betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i 
dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, słupki betonowe mogą 
być obłożone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią. 
 Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą 
wymaganiom punktu 2.3.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 
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 Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można 
wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka 
w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach. 

5.5. Ustawienie słupków 

 Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny 
mieć zaspawany górny otwór rury. 
 Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym 
od 15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je 
wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o. Zamiast ukośnych słupków wspierających, 
można przy ogrodzeniowych słupkach żelbetowych zastosować, za zgodą Inżyniera, bloczki oporowe 
(betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustawiania słupka w dole (przykłady w zał. 11.3). 
 Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek 
usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków 
metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do 
umocowania do nich siatki. 

5.6. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt 

 Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier na wniosek Wykonawcy ustali bezpośrednie 
wbijanie lub wwibrowywanie słupków ogrodzenia w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Inżyniera: 
−      sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący odkształceń 
lub uszkodzeń słupka, 
−      rodzaj sprzętu (i jego charakterystykę techniczną), dotyczący np. młotów (bab) ręcznych 
podnoszonych bezpośrednio (lub przy użyciu urządzeń pomocniczych) przez robotników, młotów 
(kafarów) mechanicznych z wciągarką ręczną lub napędem spalinowym, wibromłotów pogrążających 
słupki w gruncie poprzez wibrację i działanie udarowe, przy zachowaniu wymagań ustawienia 
słupków podanych w p. 5.5, z anulowaniem postanowień dotyczących wykonania dołów i 
fundamentów podanych w punktach 5.3 i 5.4. 

5.7. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to należy rozwiesić trzy linki 
(druty) usztywniające: u góry, na dole i w środku ogrodzenia i przymocować je do słupków. Do 
słupków końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być starannie przymocowane (np. 
przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym drucie). Linki 
powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki narożne i 
bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwalniały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się 
wyciągarkami względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem 
zaakceptowanym przez Inżyniera. Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one 
ujemnie na słupki narożne lub bramowe. 
 Siatkę z tworzywa sztucznego przymocowuje się do słupków tak jak siatkę metalową, a do 
linek - zwykle kawałkami ocynkowanego drutu. Po akceptacji Inżyniera, siatka z tworzywa 
sztucznego może być przymocowana tylko do dwóch linek: górnej i dolnej. 

5.8. Wykonanie bram i furtek 

 Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku 
braku wystarczających ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary ustala Inżynier. 
 Zaleca się wykonanie bram i furtek z kątowników (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 
50 x 6 mm) lub innych kształtowników z wypełnieniem ram siatkami metalowymi (przykład podano 
w załączniku 11.1 pkt 11.1.5). 
 Każda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, 
rygle, zamki itp. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 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 uzyskać od producentów zaświadczenie 
o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w punkcie 2.3. 
 Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) 
dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 
−      siatki ogrodzeniowe, 
−      liny stalowe, 
−      rury i kształtowniki na słupki, 
−      pręty zbrojeniowe, 
−      prefabrykowane elementy ogrodzeń żelbetowych. 
 Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do 
wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót 
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań 
materiałów dla tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

 W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a)     zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
b)    zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,  
c)     prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  
d)    poprawność wykonania fundamentów pod słupki,  
e)     poprawność ustawienia słupków,  
f)      prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej,  
g)    poprawność wykonania bram i furtek,  

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST 
zostaną przez Inżyniera odrzucone. 
 Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST 
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

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 ogrodzenia jest rycz. (ryczałt). 
 Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z bramami i furtkami. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 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 całego ogrodzenia  (wraz z bramami i furtkami) ogrodzenia obejmuje: 
−      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−      dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów 
pomocniczych, 
−      ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 
−      uporządkowanie terenu, 
−      przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
  4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
  6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
  7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych 

metodami nieniszczącymi 
  9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk 
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania 
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 
12. PN-H-82200 Cynk 
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania 

cieplnego. Gatunki 
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
24. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
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25. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne 

26. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów 
nośnych 

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. 
Podział i wymagania 

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 
30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
31. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
34. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne 

wymagania i badania 
35. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz 
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 
powłok 

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i 

aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. 
Wymagania i badania 

39. BN-69/5018-01 Drut kolczasty 
40. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
41. BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu 
42. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
43. BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzeń żelbetowych. 

10.2. Inne dokumenty 

44.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 1979-1982 
45.  Wytyczne stosowania ogrodzeń drogowych (projekt). CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 1990. 
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