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SST.  Nr 1  D - 00.00.00    „Wymagania Ogólne” 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez Wykonawcę 

prowadzącego Roboty oraz stosowane w powiązaniu z pozostałymi Szczegółowymi  Specyfikacjami 

Technicznymi dotyczących wykonania i odbioru robót , które zostaną wykonane w ramach 

Przebudowy drogi gminnej w m. Pustary. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Jako część  Dokumentów Przetargowych  , Szczegółowe Specyfikacje Techniczne należy odczytać i 

rozumieć w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami „Wytycznych zlecania robót „usług i 

dostaw w drodze przetargu” , uwzględniają normy państwowe , instrukcje i przepisy  stosujące się do 

robót. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do stosowania w 
budownictwie drogowym wydany przez IBDiM 

 

Deklaracja Zgodności - wystawione przez producenta potwierdzenie jakości sprzedawanego 
materiału budowlanego zgodnie z obowiązującą Polską Normą lub aktualną Aprobatą Techniczną (lub 
atestem) 

 

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu oraz dla pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami  technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego 
oraz do przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą  
i Projektantem. 

 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu. 

 

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

 

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

 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów, oraz 
robót. 

 

Linie rozgraniczające - linie wyznaczające granice pomiędzy pasem drogowym a przyległym 
terenem. 
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Materiały - wszelkie wyroby i surowce niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniająca dogodne warunki dla ruchu. 

 

a) konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia 

 

b) podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na  podłoże 
podbudowy może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

 

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

 

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. 

 

Pas drogowy  - wydzielony liniami rozgraniczający pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim 
drogi  oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i  budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 

 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia  urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 

Podłoże  - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania, nie 
mniej jednak niż do głębokości, na której naprężenia pionowe od obciążeń użytkowych wynoszą 0,02 
MPa. 

 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

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

 

Przedsięwzięcie budowlane - realizacja nowego połączenia drogowego, modernizacja lub remont 
połączenia istniejącego. 

 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną  
lub technologiczną. 

 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną  
lub technologiczną. 
 

1.4. Określenia i skróty 

 

Określenia i skróty używane w Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie: 

 

IBDiM   - Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
PN   - Polska Norma 
BN   - Branżowa Norma 
KPED   - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych 
KB   - Katalog Budownictwa 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
PB   - Projekt Budowlany 
AT   - Aprobata Techniczna 

 

1.5. Projekt Budowlany (PB) 

 

Po przyjęciu oferty Inżynier wyda Wykonawcy dwie kopie PB do użytku podczas wykonywania Robót. 

Rysunki z PB będą stanowić dodatek do rysunków przekazanych podczas przetargu i będą zawierały 

wytyczenie oraz szczegóły dla każdego obiektu drogowego. 
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1.5. Dokumentacja robocza 

 

Jeśli wymagają  tego SST, Wykonawca  wykona  dokumentację roboczą  przedstawiającą szczegóły, 
które będą stosowane podczas wykonywania Robót. W przypadku zaproponowania rozwiązań 
alternatywnych, Wykonawca  zobowiązany jest do ich uzgodnienia z Inwestorem. Sposób rozliczenia 
kosztów wykonania dokumentacji roboczej zostanie uzgodniony z Inwestorem. Dokumentacja robocza 
zostanie przedstawiona Inżynierowi do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupełnieniami 
dotyczącymi końcowego wykonania robót. Koszt budowy i utrzymania obiektów doraźnych 
potrzebnych do realizacji robót powinien być uwzględniony w kosztorysie; jeśli konieczność wykonania 
takiego obiektu nie została uwzględniona - koszt ponosi Inwestor; jeśli wykonanie obiektu  doraźnego 
wynika z alternatywnego rozwiązania Wykonawcy, to Inwestor pokrywa koszt do wysokości 
rozwiązania podstawowego, chyba że ustalenia mówią inaczej 

1.6. Błędy i opuszczenia 

Każdy oczywisty błąd lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę w jakichkolwiek Dokumentach 

Kontraktowych należy zgłosić Inżynierowi, który wyda odpowiednie instrukcje w celu usunięcia takiego 

błędu lub opuszczenia. 

 

1.8 Przekazanie Placu Budowy 

 

Inżynier załatwi przekazanie przez Zamawiającego Placu Budowy  Wykonawcy, a przedtem 

zorganizuje komisyjny przegląd Placu Budowy w obecności Zamawiającego lub jego przedstawiciela 

oraz Wykonawcy. Komisja rozezna  i zaprotokołuje warunki Placu Budowy, co będzie stanowiło 

podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody.  

 

1.9. Tablice Informacyjne 

 

Przed rozpoczęciem Prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami 

Rozdziału  3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki  Przestrzennej z dnia 15 grudnia 

1994.Koszt zaopatrzenia w tablice i ich utrzymania zostanie uwzględniony w pozycji kosztorysowej.  

 

1.10. Bezpieczeństwo na Placu Budowy 

 

Po przekazaniu terenu Placu Budowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo 

wszystkich osób zatrudnionych, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz 

za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres 

prowadzenia robót. 

Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku Robót znaki informujące o 

prowadzonych robotach budowlanych. Jeżeli wystąpi konieczność objazdu, to takie objazdy mogą 

zostać wykonane po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody Inżyniera na proponowaną metodę 

wykonania objazdu oraz  po wykonaniu oznakowania zapewniającego bezpieczeństwo ruchu. 

Jeżeli inni wykonawcy będą musieli przejeżdżać przez   teren Placu Budowy, Wykonawca 

odpowiedzialny za ten teren  ponosi w dalszym ciągu odpowiedzialność za bezpieczeństwo, aż do 

czasu wydania przez Inżyniera Świadectwa Odbioru Placu Budowy lub jego części. 
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1.11. Dziennik Budowy 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziałem 2 

Zarządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika Budowy  

w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 

 

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed 

szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych Robót. W razie roszczenia Strony Trzeciej w 

związku z takimi szkodami, Wykonawca podejmie natychmiastowe działania w celu rozstrzygnięcia 

roszczenia i będzie na bieżąco informował Inżyniera o postępach w sprawie oraz o szczegółach 

osiągniętego porozumienia. 

 

1.13. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i           
napowietrzne 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi przełożeniami 

urządzeń podziemnych i napowietrznych. 

W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych  lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi 

odnośne Władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za powstałe w ten sposób koszty. 

 

1.14. Ochrona Środowiska 

 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały 
czas trwania Robót, a w tym między innymi co następuje: 

 

I.  Składy materiałów, magazyny,  będą  zasłonięte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w 
miejscu, z którego hałas nie przeniknie do pomieszczeń mieszkalnych. 
 

II. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwa dla 

środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.  

 

III. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc na 
Placu Budowy i z miejsc, związanych z pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać 
przepisów odnośnych władz.  

IV. Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji Robót 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń 
odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przez cały okres ważności Kontraktu. 

V. W trakcie realizacji Robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska tak na 
Placu Budowy jak i w otoczeniu tegoż. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierać wszelkie rodzaje 
odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi i przetransportować je na 
wysypisko śmieci, zaakceptowane przez Inżyniera. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. 

VI. W czasie realizacji Robót prowadzonych w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowiązany 
do ograniczenia czasu pracy, w godzinach pomiędzy 7

00
 a 22

00
. 
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1.15. Obciążenie na oś dla transportu budowlanego 

 

Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z Robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie 

przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na Placu Budowy.  

Wykonawca nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni. Wykonawca 

zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inżyniera, że sprzęt budowlany nie będzie powodował 

przekroczenia dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. 

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną 

zlikwidowane przez Wykonawcę zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń Stron 

Trzecich. 

 

1.16. Utrzymanie tras ruchu publicznego i kolejowego 

 

Jeżeli istniejące drogi publiczne lub trasy kolejowe przebiegają przez Plac Budowy lub do niego 

przylegają, Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposób, aby w jak  

najmniejszym stopniu kolidowały one z ruchem publicznym oraz zastosuje wszelkie niezbędne środki 

bezpieczeństwa w celu ochrony ruchu publicznego. 

Nie wolno zamykać ruchu publicznego bez uprzedniego uzyskania zgody Inżyniera i lokalnych Władz 

Drogowych i/lub PKP. 

 

1.17. Zaplecze Wykonawcy 

 

W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom 
odpowiednie biura, sklepy/punkty sprzedaży, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste 
koszty, związane z obsługą tychże oraz z utrzymaniem ich typu oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie 
w wodę, łączność itd. ponosi Wykonawca.  

1.18. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca dostarczy Dokumentację Powykonawczą zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym ( 
Rozdział 1, artykuł 3). Dokumentacja zawiera uaktualnione kopie Rysunków zgodnie z Klauzulą 6.2 
Warunków Kontraktu. Szczegóły podaje Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z 21.02.1995r. 

2. MATERIAŁY 

 

Przed wbudowaniem w konstrukcję każdego materiału określonego w ST, Wykonawca zobowiązany 

jest uzyskać od producenta Deklarację Zgodności z PN lub AT. Odstępstwa od tej zasady muszą być 

uzgodnione z Inwestorem. Złagodzenie wymogu dotyczyć może np. materiałów produkowanych 

zgodnie z normą ISO 9001. 

 

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 

 

a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 
wybranych i zbadanych. Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach 
materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów i ich akceptację przez 
Inżyniera przed rozpoczęciem Robót.  
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b) Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie. 
Akceptacja źródła materiałów nie oznacza, że wszelkie rodzaje materiałów z tego źródła zostały 
zaakceptowane. Ponadto Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania 
dokładną specyfikację wszelkich materiałów, produktów i urządzeń, które zostaną wykorzystane dla i 
przy Obiekcie, i to jeszcze zanim w/w zostaną wykorzystane i zastosowane. 

 

c) Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej 
jakości, Wykonawca musi zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 
 

2.2. Źródła materiałów miejscowych 

 

a) Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Inżyniera przed ich użyciem do 
budowy. 

 

b) Wykonawca może eksploatować źródło materiałów miejscowych dopiero po uzyskaniu od Inżyniera 
pisemnej akceptacji. Inżynier ma prawo zatwierdzać plan eksploatacji złoża. 

 

c) Źródła materiałów miejscowych mogą być wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający 
przedstawi ich lokalizację na planie sytuacyjnym. Generalnie, materiały z tych źródeł będą 
akceptowane, z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów sprzętu, który 
zaproponuje, gwarantujących wyprodukowanie materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 
w SST. 
Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić 
granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech, Inżynier może polecić 
selekcję materiału z danej części źródła dostarczoną do badania i akceptacji, oraz może odrzucić 
część źródła jako nie nadającą się do eksploatacji. 
Wykonawca zdobędzie i dostarczy Zamawiającemu prawo eksploatacji źródła materiałów, razem z 
prawem użycia terenu do lokalizacji wytwórni, hałd kruszywa i dróg dojazdowych. 
Wykonawca nie otrzyma oddzielnej opłaty za przygotowanie, eksploatację, ochronę przed erozją i 
rekultywację źródeł materiałów oraz związanych z nimi terenów. Koszty te włączone będą w opłaty za 
inne roboty przeprowadzone z wykorzystaniem materiałów z tych źródeł.  

 

d) Źródła materiałów miejscowych wybrane przez Wykonawcę muszą spełniać sformułowane poniżej 
wymagania. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że:  

 

* materiały z wybranych przez niego źródeł spełniają wymagania techniczne określone w SST; 
* dostępna jest odpowiednia ilość materiałów; 
* ilość i typ sprzętu oraz technologia robót gwarantują wyprodukowanie materiałów odpowiadających 
wymaganiom określonym w SST. 

 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z eksploatacją źródła materiałów, włączając w to 
przygotowanie źródła, badania, eksploatację, ochronę przed erozją, rekultywację i transport. Koszty te 
włączone będą w opłaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materiałów z tego źródła. 
Zaaprobowanie źródła wybranego przez Wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem przez 
Wykonawcę do Inżyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty  z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz, o ile istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które wykażą, że 
materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w danym  źródle w wymaganej ilości. Inżynier może 
pobierać próbki materiałów do niezależnych badań zarówno przed zaakceptowaniem danego  źródła, 
jak i w czasie jego eksploatacji. Jeżeli niezależne badania, wykonane na zlecenie Inżyniera wykażą, 
że materiały nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Specyfikacjach Technicznych, to 
użycie materiałów z takiego źródła zostanie zabronione. W takim przypadku Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty związane z zaniechaniem eksploatacji odrzuconego źródła materiałów i z 
zapewnieniem nowego źródła materiałów o właściwej jakości. 

 

e) Zasady eksploatacji źródeł materiałów miejscowych:  

 

- Kopalnie żwiru i piasku, kamieniołomy i inne wyrobiska kruszyw powinny być tak utrzymane, 
zarówno w czasie  eksploatacji jak i po jej zakończeniu, aby pyły nie  zanieczyszczały cieków i innych 
zbiorników wodnych. Może to wymagać podziału eksploatowanego obszaru rowami i innymi 
przegrodami, oczyszczenia zanieczyszczonych wód przez filtrację, wybudowania osadników lub 
zastosowania innych środków, które zredukują zawartość pyłów w odprowadzanych wodach do  
poziomu nie większego od występującego w tych wodach, do których odprowadza się wody ze źródła 
kruszyw. 
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- Źródła materiałów i obszary składowania odpadów z eksploatacji tych źródeł powinny być tak 
zlokalizowane, aby nie były widoczne z przyległych dróg publicznych.  

 

- Warunki Kontraktu wymagają rekultywacji źródeł materiałów. W tym celu nadkład powinien być 
zdjęty, składowany w hałdach i użyty do rekultywacji zgodny z projektem. Po zakończeniu eksploatacji 
źródła, materiały odpadowe powinny być  z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Nachylenie skarp 
powinno jak najbardziej odpowiadać topografii otoczenia. Usunięta poprzednio górna warstwa gruntu 
powinna zostać równo ułożona na obszarze ukopu. Obszar ukopu powinien zostać następnie pokryty 
roślinnością. 

 

- Eksploatacja źródeł kruszyw powinna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 

2.3. Kontrola materiałów. 

 

a) Wszystkie materiały przewidziane przed dopuszczeniem do użycia podczas budowy będą podlegać 
kontroli Inżyniera. Stosowane będzie także pobieranie próbek oraz badania sprawdzające. Materiały 
nie spełniające wymagań SST powinny zostać odrzucone. 

 

b) Materiały użyte bez akceptacji Inżyniera będą wymienione na koszt Wykonawcy. 

 

c) Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych 
zawarte w Kontrakcie dotyczą ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed  ogłoszeniem 
przetargu. 

 

d) Próbki materiałów powinny być pobierane pod nadzorem Inżyniera tak często jak określono w SST. 
W całym czasie trwania robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić personel przeszkolony w 
zakresie pobierania próbek w czasie prowadzenia Robót Kontraktowych. 

 

e) Przed wydaniem  zatwierdzenia użycia  wytwórni betonu Wykonawca będzie zobowiązany wykonać 
próby, by wykazać, że zakład może zapewnić wymaganą  jakość a materiały  i  metoda wykonania 
zaproponowana przez Wykonawcę jest całkowicie odpowiednia. Takie próby będą obejmować 
betoniarkę, wytwórnię mas bitumicznych, kruszarki, maszyny do frezowania. 

 

f) Dla każdej z dostaw materiałów Wykonawca przedstawi Świadectwa Jakości lub Deklaracje 
Zgodności.Fakt ten będzie miał miejsce przed wbudowaniem materiału w konstrukcję, chyba że 
ustalenia z Inżynierem mówią inaczej. 
 

2.4. Przechowywanie materiałów. 

 

a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 
przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem 
przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być 
prowadzone w sposób  umożliwiający kontrolę materiałów.  

 

b)Składowanie materiałów może odbywać się w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez 
Inżyniera. Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jeśli okażą się konieczne, powinny być 
uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt, po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Tereny prywatne mogą 
być używane do składowania materiałów lub lokalizacji wytwórni na podstawie pisemnego zezwolenia  
właściciela. Kopie tego zezwolenia powinny być dostarczone do Inżyniera na jego życzenie. 

 

c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

 

d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę możliwości z 
jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, na 
uprzednio uzgodnionych z Inżynierem, składowiskach zapasów gwarantujących właściwy postęp robót 
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy. 

 

e) Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed  
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia 
składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach co najmniej wyżej 
podanych ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o parametrach 
zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo należy składować 
oddzielnie według przewidzianych w receptach asortymentów i frakcji, oraz w zasiekach 
uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Podłoże składowiska musi być równe, 
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utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie 
składowania. Warunki składowania oraz lokalizacja i parametry techniczne składowiska powinny być 
wcześniej uzgodnione z Inżynierem. 
 

2.5. Inspekcja wytwórni materiałów. 

  
a) Inżynier może przeprowadzić inspekcje materiałów w źródle ich pobrania. Wytwórnie materiałów 
mogą być okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych 
z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych  kontroli może być podstawą akceptacji lub odrzucenia określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 

 

b) W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał kontrolę wytwórni powinny być zachowane 
następujące warunki: 

 

- Inżynier powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji. 

- Inżynier powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

2.6. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów. 

 

a) Materiały nasypowe na nasypy należy uzyskiwać w pierwszym rzędzie z materiałów z wykopów, a 
dopiero  potem z odkrywek/urobisk. Materiały te można uzyskiwać także i z innych 
miejsc/źródeł, po uzyskaniu  akceptacji Inżyniera i po spełnieniu wszelkich warunków, narzuconych 
przez Inżyniera. 

 

b) Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Nadmiar 
gruntu lub grunty nieprzydatne będą składowane w miejscach wskazanych przez Inżyniera. 

 

c) Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inżyniera wykonywać wykopów w pasie 
drogowym poza  granicami robót ziemnych określonymi w Dokumentacji Projektowej.  
 

d) W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył, z terenu należącego do Zamawiającego, 

materiały w nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej do realizacji Kontraktu, to Zamawiający może 

przejąć  nieodpłatnie ten nadmiar materiałów, bez jakichkolwiek zobowiązań co do pokrycia kosztów 

poniesionych przez Wykonawcę. Zamawiający może także zobowiązać Wykonawcę do usunięcia 

nadmiaru materiałów i doprowadzenia terenu do zadowalającego stanu 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i 

utrzyma je w  stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem robót 

zatwierdzonym przez Inżyniera. 

Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, 

Wykonawca zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na Placu Budowy w razie 

awarii. Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Skrzynia 

ładunkowa musi być opuszczona podczas ruchu ciężarówek. 

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Specyfikacjach 

Technicznych. 

 

4. TRANSPORT 
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a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w taki sposób , aby było zapewnione zachowanie 
ich jakości i przydatności do robót. 

 

     b) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi   
w  SST i wskazaniami Inżyniera, w terminie zgodnym z harmonogramem.  

 

c) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie Inżyniera. 
 

 

d) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Zasady organizacji robót 

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

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i Roboczą, wymaganiami SST według punktu 1.9, PZJ, projektu organizacji 

Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

 

6.1 System Zapewnienia Jakości 

 

6.1.1.Opis Ogólny 

 

Wykonawca przeprowadza Kontrolę Jakości jako część Systemu Zapewnienia Jakości, który zostanie 

wdrożony zgodnie z niżej wymienionymi wymaganiami. 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego metody 

prowadzenia Robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w zgodności z 

wymogami Kontraktu. 

Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inżynierowi według  podanego poniżej 

programu. Wykonawca musi się upewnić przed rozpoczęciem robót, że Inżynier zatwierdził Plan do 

stosowania. 

Inżynier musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i kontroli 

jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 
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6.1.2 Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 

 

Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje Ogólnych Warunków Zamówienia , określają konieczność 

przedstawienia PZJ na piśmie oznacza to , ze do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i 

przedstawienie do aprobaty  Inżyniera programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania Robót , możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne  gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacja Projektową  SST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inżyniera. 

Jeżeli  Specyfikacja Ogólnych Warunków Zamówienia nie wprowadza konieczność przedłożenia PZJ , 

wszystkie powyższe zagadnienia będą omawiane i zapisane w trakcie przekazania terenu  budowy. 

 

6.1.3 System Kontroli Jakości 

System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniżej: 

 

1. Działania organizacyjne Wykonawcy, każdego z podwykonawców i głównego dostawcy 

wykazujące, że poczynione przygotowania zapewnią odpowiednią jakość całości prac, co zostanie 

odpowiednio potwierdzone. 

 

2. Przygotowania w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdrażania  
przez personel placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezależny od 

personelu placu budowy. 

 

3.Przygotowania do założenia i eksploatacji laboratorium wykonującego próby, które będzie 
niezależne od personelu placu budowy. 

 

4.Przygotowania w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac tymczasowych lub stałych 
prowadzonych przez Wykonawcę. 

 

5.Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości robót, zawierający Specyfikacje Techniczne oraz 
polskie i zagraniczne normy państwowe.  

 

6.Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości w formie odpowiedniej do komputerowego 
wprowadzania danych i ich aktualizacji, który będzie tworzyć część Systemu Zarządzania Danymi 
wymienionymi w podpunkcie 6.1.5. 

6.1.4  Laboratorium Wykonawcy 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółową lokalizację laboratorium oraz sprzęt 

do przeprowadzania prób. Zatwierdzenie musi być uzyskane przed oddaniem laboratorium do użytku. 

6.1.5 Zarządzanie Danymi 

Wykonawca będzie stosował System Zarządzania Danymi, który musi uzyskać aprobatę Inżyniera. 

System musi dostarczać pełne zapisy wyników badań przeprowadzonych na Placu Budowy lub w 

laboratorium. 

System ten ma działać w oparciu o taką komputerową bazę danych, która pozwala na wykorzystanie 

wyników do sporządzania wykresów i analiz statystycznych w celu porównania wyników z różnych 

części Placu Budowy i dla różnych materiałów. 
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi wyniki badań i progresywną analizę tych wyników w odstępach 

miesięcznych, a Inżynier weźmie te przedłożenia pod uwagę przy odbiorze Robót do zapłaty. 

6.2 System Kontroli Jakości Wykonawcy 

6.2.1. Dane ogólne.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić  odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.  

System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. Przed 
zatwierdzeniem systemu Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich  wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy są prawidłowo wykalibrowane przez autoryzowane laboratoria i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Pomieszczenia laboratoryjne powinny być 
utrzymywane w czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym.  

Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich kontroli. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,  pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki 
badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Minimalne wymaganie co do zakresu badań i ich 
częstotliwość zostały określone w Specyfikacjach. Jeżeli jakieś badanie nie zostało określone, to 
Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z Kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. 

6.2.2. Pobieranie próbek. 

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy  produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym 
zakresie Wykonawca stosować może odpowiednią procedurę zagraniczną, np. procedurę AASHTO. 
Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób  zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.2.3. Badania. 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy 
polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować można 
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po 
ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzach 
dostarczonych przez Inżyniera lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.2.4. Raporty z badań. 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępnić 
je na życzenie Zamawiającemu. 

6.2.5. Opłata za badania.  

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, 
włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę w ramach kosztów wliczonych do stawki 
jednostkowej poszczególnych robót kontraktowych. 
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6.3  Próby Inżyniera  

Celem prób przeprowadzanych przez  Inżyniera jest sprawdzenie zgodności prowadzonych robót z 

Planem Zapewnienia Jakości. Próby Inżyniera nie  zastępują prób prowadzonych przez Wykonawcę w 

swoim własnym laboratorium. 

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Obmiar robót   

- będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Kontraktową w 

jednostkach ustalonych w wycenionym Ślepym Kosztorysie. 

7.2. Zasady określania ilości robót. 

Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą wykonane 
w poziomie, jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej. 

Obmiar konstrukcji inżynierskich nastąpi na podstawie DP, lub zmiany w stosunku do DP, w celu 
dostosowania do warunków lokalnych.  

Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, będą 
zmierzone równolegle do podstawy lub fundamentu. 

Samochody ciężarowe używane do przewożenia materiałów  rozliczanych na podstawie masy na 
samochodzie powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w chwili wskazanej przez Inżyniera. 
Każdy samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.  

 W przypadku elementów takich, jak siatka ogrodzeniowa, profile walcowane, drut, rury, sprawdzenie 
zgodności materiału z wymaganiami Kontraktu i zaakceptowanie materiału nastąpi na podstawie 
atestu dostarczonego przez producenta wyrobów. 

7.3. Wagi i zasady ważenia. 

a)  Wykonawca zapewni odpowiednie urządzenia ważące w ilości oraz w miejscach zaakceptowanych 
przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwo dokładności i powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

b)  Koszty związane z zainstalowaniem wag oraz ich obsługą powinny być włączone przez 
Wykonawcę w ceny jednostkowe na roboty, w których wykorzystuje się ważone materiały. 

c)  Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5 % używanego zakresu.  

d)  Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżony ciężar zostanie ona wyregulowana 
i powtórnie zalegalizowana, jednak Wykonawca nie otrzyma dodatkowej zapłaty za materiały zważone 
przed stwierdzeniem niedokładności wagi. 

e)  Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżony ciężar, zostanie ona 
wyregulowana i powtórnie zalegalizowana, a ciężar wszystkich materiałów ważonych z 
zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zostanie zredukowany o 
stwierdzony błąd, z uwzględnieniem dopuszczalnej 0,5 % tolerancji. 

f) Ciężar każdego ważonego ładunku powinien być zapisywany w sposób zatwierdzony przez  
Inżyniera.  

7.4. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru. 

a)  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  

b)  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami, umieszczonymi na karcie Dziennika Budowy. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone  w formie oddzielnego załącznika do Dziennika Budowy. 

c) W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu, 
obmiaru dokonuje się: 
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- w przypadku miesięcznego fakturowania, 

- w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 

- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

- w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

e) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne 

Inżynier będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania Robót przez cały okres trwania Kontraktu, 

łącznie z  Okresem Gwarancyjnym, lecz Inżynier nie wyda innego zatwierdzenia lub przyjęcia Robót, 

oprócz Świadectwa Wypełnienia Gwarancji.  

8.2. Odbiór  Części Robót 

Inżynier wyda Świadectwo Odbioru Części lub Etapu Robót objętych Kontraktem po otrzymaniu 
wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu Robót dla tej Części lub Etapu wykonanych w sposób 
zadowalający Inżyniera. 

8.3. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 
zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inżynier po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 
dni od daty powiadomienia Inżyniera o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia 
tolerancji Inżynier zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, 
ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier dokumentuje wpisem do Dziennika Budów.  

8.4. Odbiór końcowy 

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu Okresu Gwarancyjnego.Inżynier dokonuje oceny 
jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej 
ocenie wizualnej wykonanych Robót. 

W wypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub 
zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inżynier może powołać 
komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego,  Projektanta i tych instytucji, które poniosły 
częściowe koszty związane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym, będą 
mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

8.5. Dokumentacja dostarczana Inżynierowi 

Dostarczenie Inżynierowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników badań 

jest warunkiem niezbędnym do otrzymania Świadectwa Odbioru Części lub Etapu Robót, do których 

odnoszą się te dokumenty i wyniki badań.   

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową i Roboczą z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 
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- Specyfikacje Techniczne, 

- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dziennik Budowy, 

 
-   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i  PZJ, 
-   atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne,  
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i   SST, 
-   sprawozdanie techniczne, 
-   inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa 
ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniac wszystkie czynności , wymagania i badania składajace 
się na jej wykonanie , określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować : 

 

- robocianę bezpośrednia , 
- wartość zuzytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu , 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 9sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem , montaż i demontaż na stanowisku pracy) , 
- Koszty pośrednie, w skład którego wchodza: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty  za dzierżawe 
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa  Wykonawcy , 
- zysk kalkulacyjny zawierające ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych  wydatków   mogących 
wystapic w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązujacymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Cena zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Ślepym Kosztorysie jest 
ostateczna i wyklucza mozliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Warunki Ogólne Umowy. 
2. Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 4 lipca 1994 r ( Dz.U. nr 89 poz. 414 z dnia 25.08.1994) 
3. Zarzadzenie Min.G.P. i B  z dnia 15.12.1994 r ( MP nr 29 z dnia 24.01.1995 r) 
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SST.  Nr 4  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. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest  dokumentem przetargowym i kontraktowym  przy 

zlecaniu i realizacji  robót przy  przebudowie drogi drogi gminnej w m. Pustary. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy robotach 

wymienionych w pkt. 1,1, i obejmują  roboty wymienione w przedmiarze robót  poz.  14, 15 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

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

rowów. 

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

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

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

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

1.4.7. Wykop średni-wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1do3 m. 

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

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

drogowych. 

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

drogowych. 

1.4.11. 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. 
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1.4.12. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan  zagęszczenia  gruntu, 

określona wg wzoru:  

                                                               Is = 
Pd 

                                                                      Pds 

gdzie: 

         Pa   - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m
3
), 

         Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona  

                  w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B- 04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia 

gruntu  

                  w robotach ziemnych, badana zgodnie   z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m
3
). 

 

1.4.13. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych,  

           określona wg wzoru: 

                                                               U= 
d60 

                                                                    d10                                                                             

 gdzie : 

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

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

 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. l.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

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

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
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2.2. Podział gruntów 

 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 

podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów 

i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01, pkt2. 

 

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 lnżyniera. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą lnżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez lnżyniera. 

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 kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie 

na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia 

lub nadmiernej wilgotności. 

 

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg [8] 

 

Kat. 

 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 

objętościowa w 

stanie naturalnym  

kN/m
3 

Przeciętne 

spulchnienie po 

odspojeniu w % 

od pierwotnej 

objętości 

 

   1 

Piasek suchy bez spoiwa 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 

Torf bez korzeni 

Popioły lotne nie zleżałe 

15,7 

11,8 

9,8 

11,8 

od 5 do 15 

od 5 do 15 

od 20 do 30 

od 5 do 15 

 

  

   2 

Piasek wilgotny 

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 

plastyczne 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 

16,7 

 

17,7 

od 15 do 25 

 

od 15 do 25 
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Torf z korzeniami grubości do 30 mm 

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego, pyłu z gruzem, 

tłuczniem lub odpadkami drewna 

Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

12,7 

10,8 

 

16,7 

16,7 

od 15 do 25 

od 20 do 30 

 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

 

 

   3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne i plastyczne 

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 

tluczniem lub odpadkami drewna 

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 

40 mm 

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 

plastyczne, bez głazów 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 

Popioły lotne zleżałe 

18,6 

13,7 

13,7 

 

18,6 

 

17,7 

 

19,6 

17,7 

17,7 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

od 20 do 30  

 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

   4 

Less suchy zwarty 

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tluczniem i odpadkami 

drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% 

objętości gruntu 

Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% 

objętości gruntu 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 

Iłołupek miękki 

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z 

głazami o masie do 10 kg 

18,6 

 

 

19,6 

20,6 

 

20,6 

 

16,7 

 

19,6 

od 25 do 35 

 

 

      od 25 do 35 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 

 

do 25 do 35 

 

od 25 do 35 

 

3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 3. 

 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

 

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

koparki,  

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki, itp.), 

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

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

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

4.2. Transport gruntów 

 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 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 Inżyniera. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-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 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. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 

10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być  spełnione inne wymagania dotyczące 

równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

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

 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 SST D-

02.0l.0l, D-02.02.0l 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 3. 

 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
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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 Pomiar równości powierzchni korpusu  

4 Pomiar równości skarp  

5 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy 

lecz nie rzadziej niż raz na każde 500 m
3
 nasypu 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 1 0 cm. 

 

6.3.3. Rzędne korony korpusu ziemnego 

 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych  o więcej niż -3 

cm lub +1 cm. 

 

6.3.4. Równość skarp 

 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać + 10 cm.  

 

6.3.5. Zagęszczenie gruntu 

 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być zgodny z 

założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

 

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 lnżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które 
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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, Inżynier 

może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 

jakość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt7. 

 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 

Jednostka obmiarową  jest  m
3
  (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne  zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 8. 

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

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg  pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 

‘’ Wymagania Ogólne" pkt 9. 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.0 1.01. 

D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480       Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
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2. PN-B-0448         Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

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

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

5. BN-64/893 1-01 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 

 

SST.  Nr 2  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 związanych z odtworzeniem trasy  i jej punktów wysokościowych przy  
Przebudowie drogi  drogi gminnej w m. Pustary. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)  jest dokumentem przetargowym i  kontraktowym 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 

przy przebudowy drogi gminnej w m. Pustary – roboty wymienione w  przedmiarze robót - poz. 1 

 

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), 
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d)  wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem  oraz oznakowanie  w      

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne  odtworzenie. 

 

1.4. 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-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 załamania trasy, powinny mieć średnicę od 

0,15 do 0,20 m i długości od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od  0,05 do 0.08m i 

długości około 0,30m, 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-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, 
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- 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-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. 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 Inżyniera 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 

Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 

odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. 
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Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 

projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 

Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim 

przypadku obciążą Wykonawcę. 

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

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

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

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 

Forma i wzór tych oznaczeń powinny być  zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania robót. 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. 

 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych 

 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane sposób trwały, przy 

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

położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 

odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 

drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 

wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, 

zależnie od jego konfiguracji. 

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. 0 ile brak takich punktów, repery robocze należy 

założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie 

w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 

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

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

państwowych.  Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 

wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 

5.3. Odtworzenie osi trasy 
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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 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm  dla pozostałych dróg. Rzędne 

niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 

niwelety określonych w dokumentacji i 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. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00-00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

6.2. Kontrola 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-00.00.00 "Wymagania ogóIne" pkt 7 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-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 

Inżynierowi. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

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

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena 1 km 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. 

 

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-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

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

 

 

 

 

SST.  Nr 3  D - 01.02.04    „Rozbiórka elementów ulic” 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów ulic przy Przebudowie drogi drogi 

gminnej w m. Pustary. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i  realizacji i robót wymienionych w pkt. 1.1.. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką – 

roboty wymienione w przedmiarze robót – poz. od 2 do 13 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

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

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-

00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

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

 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką krawężników i obrzeży może być wykorzystany sprzęt 

podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez lnżyniera: 

 

- sprężarka przewoźna spalinowa 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 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-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
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Roboty rozbiórkowe elementów ulic  obejmują usunięcie z  terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją  projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i  rozbiórkowej, 

Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji. w której zostanie określony 

przewidziany odzysk materiałów.  

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony  w SST lub 

przez Inżyniera. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez  powodowania 

zbędnych uszkodzeń. o ile uzyskane elementy nie stają się własnością  Wykonawcy, powinien on 

przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. 

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

terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów ulic i ogrodzeń  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. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

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

 

6.2. Kontrola 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 nawierzchni, 

ogrodzeń i przepustów 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-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów ulic i ogrodzeń jest: 

- dla krawężnika  i  obrzeża  -  m -metr  

- dla nawierzchni chodnika i wjazdów – m
2
 – metr kwadratowy 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-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-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki  obmiarowej 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- dla rozbiórki krawężników i obrzeży: 

  a) odkopanie krawężników, obrzeży  wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

  b) zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i  ew.  ław, 

  c) załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

  d) wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

- dla rozbiórki chodników i wjazdów: 

  a) odkopanie płytek chodnikowych, „trylinki”, płyt „IOMB” , kostki kamiennej i nawierzchni bitumicznej   

      wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

  b)załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

  c) wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

  

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
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3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  

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

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

    przeznaczenia 

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

7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i  

    kwadratowym 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST.  Nr 8  D - 08.01.01    „Ustawienie krawężników” 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wbudowaniem krawężników przy  Przebudowie drogi 

gminnej w m. Pustary. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ustawienia krawężników betonowych wg  

lokalizacji : roboty  wymienione  w  przedmiarze  robót  - poz.  20, 22, 24. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania  

 

Wymagania dotyczące materiałów podano w SST D - 00.00.00 "Wymagania ogólne”  

2.2. Materiały 

 Ustawienia krawężnika betonowego na ławie betonowej wg. zasad niniejszej SST to: 

      - beton B-15 

      - krawężnik drogowy 

      - piasek 

      - cement 

      - woda 

      - deski 

 

2.2.1 Beton B-15  -  powinien posiadać atest i spełniać warunki wg. PN-88/B-06250  

 

2.2.1.2 Warunki jakim powinien odpowiadać beton: 

          - klasy B-15 a więc gwarantowaną wytrzymałość RG
b 15 MPa  

          - mrozoodporność F 25 

          - wodoszczelność W – 2 

 

2.2.1.2 Warunki składowania: powinien być wbudowany po wytworzeniu, przed rozpoczęciem procesu 

wiązania. 

 

2.2.2.  Krawężnik drogowy  

 

- klasy I lub klasy II powinien posiadać atest i spełniać warunki wg. BN-80/6775-03/03 

 

2.2.2.1 Warunki jakim powinien odpowiadać krawężnik o wymiarach 100x30x15: 

 

          - wykonany z betonu klasy B 25 lub B 30 

          - tolerancja wymiarów: 
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            a) długość I gat. + 8 mm ; gat II + 12 mm 

            b) wysokość i szerokość gat. I + 3 mm gat. II + 3 mm 

 

2.2.2.2 Warunki składowania: powinny być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu 

wyrównanym i odwodnionym, każdy typ oddzielnie. Powinny być składowane max w czterech 

warstwach w pozycji wbudowania. Powinno się stosować przekładki o wym. grubość 2,5 cm; 

szer. 5 cm; długość = długości elementu plus 5 cm 

 

2.2.3. Piasek 

 

-  gat. I lub II powinien posiadać atest i spełniać wymagania  wg. PN-84/6774-04 

          Przechowywać (składować) najlepiej na utwardzonym i zagęszczonym placu, chronić przed 

zanieczyszczeniem i mieszaniem z innym asortymentem. 

 

2.2.4. Cement portlandzki marki 35 

 

-  powinien posiadać atest i odpowiadać wymaganiom określonym w PN-88/B-3000.  

          Składowanie - cement luzem w specjalnych pojemnikach (silosach) stalowych, 

zabezpieczonych przed dostaniem się wody. Cement w workach w zadaszonym i przewiewnym 

pomieszczeniu. Powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

 

2.2.5. Woda 

-  powinna odpowiadać wymaganiom określonym w PN-88/B-32250 i spełniać warunki: 

 

         - powinna być czysta, bez zanieczyszczeń, bez szkodliwych składników, 

         - nie wymaga się badań , gdy jest to woda pitna, 

         - w innych przypadkach należy ją zbadać. 

         - przechowywać w metalowych pojemnikach 

 

2.2.6. Deski iglaste obrzynane gr. 25 cm kl III 

 - przechowywać pod zadaszeniem w ułożonych stosach. 

 

3. Sprzęt. 

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

 

3.2. Sprzęt 
Do wykonania robót ujętych w pkt 1.3. n/n specyfikacji należy użyć:  

         - ubijaki spalinowe lub zagęszczarki płytowe. 

 

4. Transport 

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

 

4.2. Transport 

-  materiałów potrzebnych do realizacji zadania wg. pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji to: 

 

4.2.1 Beton można przewozić specjalnymi pojazdami tzn. gruszkami, lub samochodami 

samowyładowczymi z metalową skrzynią. 

4.2.2. Krawężnik drogowy należy przewozić pojazdami skrzyniowymi, należy ułożyć je równomiernie 
na skrzyni i zabezpieczyć przed przesuwaniem. W czasie transportu, załadunku i rozładunku chronić 
przed uderzeniami, nie rzucać. 

4.2.3.  Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportowymi, tak aby nie uległ  

zanieczyszczeniu. 

4.2.4.  Cement należy przewozić w następujący sposób: 

a) luzem , samochodami specjalistycznymi - cysternami. 

b) w workach , samochodami skrzyniowymi, tak aby nie uszkodzić worków i  zabezpieczyć 
plandekami w przypadku złych warunków atmosferycznych 
4.2.5. Wodę należy przewozić beczkowozami. 

4.2.6. Deski - samochodami skrzyniowymi, zabezpieczone przed zniekształceniem i           

zawilgoceniem. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót  podano w SST D - 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5 

 

5.2.   Zakres wykonania robót 

 

        - wykonanie ławy betonowej 

        - ustawienie krawężników 
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5.2.1 Wykonanie ław betonowych:  

 

        - wykonać roboty pomiarowe wg. SST D.01.01.00 

        - przygotować podłoże ( oczyścić, wyrównać, zagęścić do 98%) 

        - wykonać szalunek zgodny z zaprojektowaną niweletą i wymiarami (grub. 8 cm). 

        - rozłożyć dostarczoną, gotową mieszankę betonową 

        - zagęścić ułożoną mieszankę betonową 

        - wykonać w odstępach max 50 m szczeliny dylatacyjne 

        - ławy pielęgnować przez 7 dni, zwilżając wodą.  

 

5.2.2. Ustawienie krawężnika 

 

 - wykonać roboty pomiarowe wg. SST D.01.01.00 

          - na przygotowanej ławie ustawić krawężniki 

          - zaspoinować szczeliny między krawężnikami zaprawą cementowo-piaskową wykonaną w    

            proporcji 1:2 

         - spoiny pielęgnować przez 7 dni zwilżając wodą 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.  Ogólne zasady kontroli robót  

 

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

 

6.2.  Kontroli jakości robót podlegać będą: 

       - beton do wykonania ławy betonowej 

       - wykonana ława betonowa 

       - ustawiony krawężnik betonowy 

 

6.2.1 Kontrola betonu polegać będzie na: 

 - badaniu wytrzymałości po 28 dniach - wymagana wytrzymałość R
G
 - 15 MPa 

 

6.2.1.1. Częstotliwość pobierania próbek: 
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Próbki należy pobierać  nie rzadziej niż jedną próbkę z produkcji  jednej zmiany wg. PN-88/B-06250 

 

6.2.2. Kontrola wykonanej ławy polegać będzie na badaniu: 

- szerokości i grubość ławy 

- profilu podłużnego 

- równości górnej powierzchni ławy 

- linia ławy (odchylenie od osi) 

 

Wymagania dla ław betonowych pod krawężnik 

 

nazwa badanego elementu wymagania jakości do  odbioru 

szerokość ławy do + 2 cm 

grubość ławy do + 1 cm 

profil podłużny do + 1 cm 

równość górnej pow. do + 1 cm 

linia ławy do + 2 cm 

 

6.2.2.1 Badania należy wykonać: 

a) z częstotliwością 1 pomiaru na 100 mb 

b) dla elementów  w tabeli 6.2.2.1. poz. 1,2,4, łatą dwumetrową 

c) dla elementu w tab. 6.2.2.1 poz. 3 i 5 niwelatorem wg. SST D.01.01.00. 

 

6.2.3.  Kontrola ustawionego krawężnika polegać będzie na badaniu: 

 

- linii krawężnika 

- niweleta krawężnika 

- równość górnej powierzchni krawężnika 

- wypełnienie spoin 

 

6.2.3.1. Wymagania dla krawężników 
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nazwa badanego elementu wymagania jakości bez potrąceń 

linia krawężnika do + 1 cm 

niweleta krawężnika do + 1 cm 

równość górnej pow. do + 1 cm 

wypełnienie spoin wypełnione całkowicie 

 

6.2.3.2 Badania należy wykonać: 

 

a) z częstotliwością - 1 pomiar na 100 m dla elementów 1,2,3 z tab. 6.2.3.1;  ciągle dla  elementu 4 

b) pomiary należy wykonać dwumetrową łatą dla elementów 1,3 tab. 6.2.3.1; dla elementu 2 z tab. 

6.2.3.2 niwelatorem wg. SST D.01.01.00. 

c) pomiary należy wykonać poprzez ocenę wizualną. 

 

7. Obmiar robót 
 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  
 

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

7.2.  Jednostką obmiarową jest 1 mb ustawionego krawężnika  

8. Odbiór robót 

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 

 

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

 

8.2. Odbiór robót  

Odbiór robót związany z ustawieniem krawężnika betonowego jest odbiorem częściowym  lub 
końcowym  w zależności od umowy. 

Odbiorowi robót zanikających przy układaniu krawężnika podlega: 

 - badanie betonu 

 - wykonanie ław betonowych 

Odbiorowi  podlega ustawiony krawężnik wtedy, gdy spełnia warunki podane w pkt. 6.2.2;  6.2.2.1 i 
6.2.3.1. 

8.4. Wyłączeniu z odbioru  
 

 - podlegają te odcinki, które w wyniku badań kontrolnych wykazały odstępstwa od normy, bądź 

projektu wg. zasad podanych w pkt. 6.2.2; 6.2.2.1; 6.2.3.1; niniejszej specyfikacji jako " odchylenia 

dyskwalifikujące z odbioru" 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne postanowienia dotyczące płatności  

 

Ogólne postanowienia dotyczące płatności podano w SST D - 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 - cena 1 mb obejmuje: 

przygotowanie podłoża,  

wykonanie szalunków, 
wykonanie ławy betonowej, 
 ustawienie krawężników, 
zaspoinowanie szczelin. 
 

10. Przepisy związane 

PN-88/B-06250   Beton zwykły 

BN-87/6774-04   Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  

BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie.  

PN-88/B-3000     Cement portlandzki  

PN-88/B-32250   Woda do betonów i zapraw  

SST.  Nr 5 D - 02.01.01    „Wykonanie wykopów w gruntach I – gruntach kategorii” 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru  wykopów w gruntach I – V  kategorii. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest  dokumentem przetargowym i kontraktowym  przy 

zlecaniu i realizacji  robót przy  Przebudowie drogi drogi gminnej w m. Pustary. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy robotach 

wymienionych w pkt. 1,1, i obejmują  roboty wymienione w przedmiarze robót  poz.  14, 15. 

 

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) 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 

podano w SST D-02.00.01  tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości 

objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01, pkt 2, 

tablica 1. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt3. 

 

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. Sposób wykonania skarp wykopu 

powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, 

wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od 

dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do 

budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo 

od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, 

wymaga zgody Inżyniera. 
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 

lub przewiezione na odkład. 0 ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy 

je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego 

w tablicy 1. 

 

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

ziemnych 

 

  Minimalna 

 wartość Is dla: 

 

Strefa korpusu autostrad i dróg innych dróg 

  ekspresowych ruch ciężki 

i bardzo ciężki 

ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokość od 20 do 50 cm od 

powierzchni robót ziemnych 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

 

 

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

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

w tablicy 1 . 

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 

Inżynierowi. 

 

 5.3. Ruch budowlany  
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Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 

powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 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. 0ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

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

 

 6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji  oraz w dokumentacji projektowej i SST. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

    a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

    b) zapewnienie stateczności skarp, 

    c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

    d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

    e) zagęszczenie gurnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie  5.2.  

 7. OBMIAR ROBÓT 

 7.1. 0gólne zasady obmiaru robót 

 

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

 

 7.2. Jednostka obmiarowa 

 

 Jednostką obmiarową jest m
3
  (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
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 8. ODBIÓR ROBÓT 

 

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

 9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 

 

 9.1. 0gólne 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 m
3
 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie,   

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 

- zagęszczenie powierzchni wykopu , 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji    technicznej, 

- rozplantowanie urobku na odkładzie , 

- 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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SST.  Nr  6  D - 04.01.01    „Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne” 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru  profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest  dokumentem przetargowym i kontraktowym  przy 

zlecaniu i realizacji  robót przy  Przebudowie drogi gminnej w m. Pustary. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  wymienionych w pkt. 

1,1, i obejmują  roboty wymienione w przedmiarze robót  poz.  16. 

 

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 

 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

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

 

3.2. Sprzęt do 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. 

 

4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

- nie  występuje 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania rob6t 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 r6wnoległych 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. 
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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 r6wniarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 

robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

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) 

 

Strefa Minimalna wartość Is dla : 

Korpusu Autostrad i dróg Innych dróg 

 ekspresowych Ruch ciężki 

i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Góna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni podłoża 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

 

W przypadku, gdy gruboziamisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wt6my moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtómego i 

pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być r6wna wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do + 10%. 
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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 rob6t podano w SST D-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 pomiar6w 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 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 

dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
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6 Ukształtowanie osi w planie 
*)
 j.w. 

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 

 

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 wtómego 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%. 
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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 powtóme zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 

jest niedopuszczalne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru rob6t 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-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-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
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- profilowanie dna koryta lub podłoża, 

- zagęszczenie, 

- utrzymanie koryta lub podłoża, 

- przeprowadzenie pomiar6w i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

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 r6wności nawierzchni planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SST.  Nr 15  D - 04.02.01    „Warstwy podsypkowe” 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw podsypkowych i odsączające przy  
Przebudowie drogi gminnej w m. Pustary.   
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzonych robót  związanych z   
wykonaniem warstw podsypkowych i odsączajacych  :   roboty  wymienione  w  przedmiarze  robót  
- poz.  17, 18.  
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materialów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw podsypkowych są: 
- piaski, 

 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw podsypkowych  powinny spełniać następujące warunki: 

 

a) szczelności, określony zależnością: 
                                                                     D15/d85 Ł 5 
gdzie: 
D15 -  wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziam warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw podsypkowych warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

 

                                                                     U = d60/d10 ł 5 
gdzie : 
U - wskaźnik różnozianistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 1 0% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.  

 

Piasek stosowany do wykonywania warstw podsypkowych powinien spełniać wymagania normy PN-
B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw podsypkowych  powinny spełniać wymagania 
normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 
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1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzonych robót  związanych z   

wykonaniem warstw podsypkowych i odsączajacych  :   roboty  wymienione  w  

przedmiarze  robót  - poz.  33, 40,  42, 48, 50. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

określeniami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materialów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw podsypkowych są: 

- piaski, 

 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw podsypkowych  powinny spełniać następujące warunki: 

 

a) szczelności, określony zależnością: 

                                                                     D15/d85 Ł 5 

gdzie: 

D15 -  wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziam warstwy odcinającej lub odsączającej 
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d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw podsypkowych warunek szczelności 

musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

 

                                                                     U = d60/d10 ł 5 

gdzie : 

U - wskaźnik różnozianistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 1 0% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.  

 

Piasek stosowany do wykonywania warstw podsypkowych powinien spełniać wymagania 

normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw podsypkowych  powinny spełniać 

wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 

 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypkowej nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 

składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 

składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

 

3. SPRZĘT 

3.1.0gólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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- równiarek, 

- walców statycznych, 

- płyt wibracyjnych lub ubijak6w mechanicznych. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. 0gólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 4. 

 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. 0gólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.00.00 "Roboty 

ziemne" oraz D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża". 

Warstwy podsypkowe powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich 

zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 

specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
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Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, 

z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej 

warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 

projektowaną. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub podsypkowej należy 

przystąpić do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 

Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 

bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 

otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa podsypkowa powinna być zagęszczana 

płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 

od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [ 1]. 

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę podsypkową, uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 

wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i 

pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być r6wna wilgotności  optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność  kruszywa jest 

wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie  i 

napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności  

optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

 

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i podsypkowej 

Warstwa podsypkowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej  warstwy powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 

wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża  Wykonawcę robót. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCl  ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te 

powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

 

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 

zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1 . 

 

Tablica 1 . Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy  podsypkowej 

 

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 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 

dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie *) j.w. 

7 Grubość warstwy 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 Zagęszczenie, wilgotność gruntu w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
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podłoża rzadziej niż raz na 600 m2 

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

punktach głównych łuków poziomych 

 

6.3.2. Szerokość warstwy 

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

cm. 

 

6.3.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, 

zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy podsypkowej na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

 

6.3.6. 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 o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.  

 

6.3.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 

+1 cm, -2 cm.  Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 

warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 

naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 

nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
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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 .  

 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy podsypkowej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie 

powinien być mniejszy od 1. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 

modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 

2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 

+10%. 

 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w p. 6.3, 

powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 

powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonane j warstwy 

jest niedopuszczalne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. 0gólne zasady obmiaru robót 

 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy podsypkowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-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. 
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9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogól6lne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy odsączającej i lub podsypkowej z kruszywa obejmuje : 

 

- prace pomiarowe, 

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o  

  grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji  

  technicznej, 

- utrzymanie warstwy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane, Badania pr6bek gruntu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.  Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

7. BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
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8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST.  Nr 12  D - 08.02.02    „Chodnik z brukowej kostki betonowej” 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej przy  Przebudowie drogi gminnej w m. Pustary.   

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzonych robót  związanych z   

wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej:   roboty  wymienione  w  

przedmiarze  robót  - poz.  31.   
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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 i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

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, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

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. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o 
takiej grubości są produkowane w kraju. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości   3 mm, 

 na szerokości  3 mm, 

 na grubości   5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-
B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
 

brak 
5 
 

20 
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4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 
więcej niż 

4 

 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie 

niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 

odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2.  Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 

przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów  i barwników, 

zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą 

wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie 

soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 

barwniki nieorganiczne. 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Małe powierzchnie chodnika 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.  

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, 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 zasady wykonania robót 

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

5.2. Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-

04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia 

koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. Jeżeli 

dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej 

można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP  35 [6] w 

uprzednio wykonanym korycie. 

5.3. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubość 

podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Warstwa odsączająca 

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa 

odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w SST D-

04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 

przez Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, 

aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm 

wyżej od projektowanej niwelety chodnika, 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 chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika 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. 
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Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po 

ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być 

zaraz oddany do użytkowania. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada aprobatę techniczną. Pozostałe wymagania określono w SST D-05.02.23 

„Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

 głębokości koryta:  

 o szerokości do 3 m:          1 cm,  

 o szerokości powyżej 3 m:    2 cm, 

 szerokości koryta:  5 cm. 

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 5.3 niniejszej OST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej 
OST: 

 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 chodnika 

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 

do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m 

chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od 

projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  3 

cm. 
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6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 

najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 

niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 

betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-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. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie koryta, 
 ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
 wykonanie podsypki, 
 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. 

przepis

y 
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związa

ne 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-68/8931-

01 

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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10.2. Inne dokumenty 

 Nie występują. 

 

SST.  Nr 9  D - 08.03.01    „Betonowe obrzeża chodnikowe” 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża 

chodnikowego przy  Przebudowie drogi gminnej w m. Pustary.   

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzonych robót  związanych 

ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego z  roboty  wymienione  w  przedmiarze  

robót  - poz.  19, 21, 23  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00  "Wymagania ogó1ne" pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00  
"Wymagania ogólne" pkt 2.5. 

 

2.2. Stosowane materiały 

 

Materiałami stosowanymi są: 

 

- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
- żwir lub piasek do wykonania ław, 
- cement wg PN-B-l9701 [7], 
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
 

2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1 , a wymiary podano w tablicy 1 . 
 
 
 
                                 r     -- 
         h   
                                       _ 
                                  b                      l 
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   Rys. 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
 
 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 
 

Rodzaj 
obrzeża 

Wymiary obrzeży 

 l B h r 

On 75 
100 

8 
8 

30 
30 

3 
3 

 
2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 

 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka, mm 

Gatunek 1 Gatunek 2 

1 2 3 

l + 8 +  12 

b, h +  3 +  3 
 

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży     
 

Rodzaj i wady uszkodzeń 
 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni 
i krawędzi w mm 

 
2 

 
3 

Szczerby 
i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających po- 
wierzchnie górne 
(ścieralne) 

 
niedopuszczalne 

 ogranicz. pozostałe 
powierzchnie : 
liczba, max 
długość, mm, max 
głębok., mm, max 

 
 

2 
20 
6 

 
 

2 
40 
10 

 

2.4.4. Składowanie 
 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 
szerokość obrzeża. 
 

2.4.5. Beton i jego składniki 
 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 
 

2.5. Materiały na lawę i do zaprawy 

 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom 
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PN-B- 11113 [6].  Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w SST D-08.01.01 "Krawężniki betonowe" pkt 2. 
 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

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

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

4.2. Transport obrzeży betonowych 

 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 

Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.0 1.0 1 "Krawężniki betonowe". 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.2. Wykonanie koryta 

 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna. 
 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) z 
piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez 
zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych  

 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową 
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
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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 [4]. 
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. Badania pozostałych materiałów 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich 
material6w wymienionych w pkt 2. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypką (ławą) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami 
pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 
odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, które może wynosić + 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić +1 cm na każde 100 m   

  długości obrzeża, 

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite  

  wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość 

. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

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

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża  chodnikowego.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogó1ne" 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: 
- wykonane koryto, 
- wykonana podsypka. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie koryta, 
- rozścielenie i ubicie podsypki, 
- ustawienie obrzeża, 
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- wypełnienie spoin, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 
 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-0671 1 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  i mieszanka 
6.PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.    Piasek 
7.PN-B-l9701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena    zgodności 
8.BN-80/6775-03/0 1 Prefabrykaty budowlane z betonu. elementy nawierzchni dróg, ulic,    parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. elementy nawierzchni dróg, ulic,  parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

 

 

SST.  Nr 7  D - 04.06.01    „Podbudowa z chudego betonu”” 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z chudego 

betonu  przy Przebudowie drogi gminnej w m. Pustawy. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)  jest dokumentem przetargowym i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1.. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudów z chudego betonu i obejmują:. 

roboty wymienione w przedmiarze robót – poz.  25, 26, 28, 29,   

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. 
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1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z 

cementem w ilości od 5 do 7% w stosunku do kruszywa 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 OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Cement 

Należy stosować cement portlandzki lub hutniczy według PN-B-19701 [17]  klasy 32,5. 

Za zgodą Inżyniera można stosować cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o 

wymaganiach zgodnych z PN-B-19701 [17]. 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu 

Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5 

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

niż: 

- cement portlandzki bez dodatków 

- cement hutniczy 

- cement portlandzki z dodatkami 

 

 

16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 

mniej niż: 

32,5 

3 Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 

12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż:  10 

 

 Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
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W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można 

go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego 

przydatność do robót. 

2.3. Kruszywo 

Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 

 żwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14], 
 piasek wg PN-B-11113 [16], 
 kruszywo łamane wg PN-B-11112 [15], 
 kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004 [18]. 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w 

tablicy 2 i na rysunku 1 i 2, zgodnych z PN-S-96013 [22]. 

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 

maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 

Tablica  2.   Wartości   graniczne   uziarnienia   kruszywa  do   chudego   betonu   według 

PN-S-96013 [22] 

 

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 
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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. 

 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 3. 

 

 



 78 

Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-

06714-37 [12] i żelazawy według PN-B-06714-39 [13]. 

Tablica 3. Wymagania dotyczące kruszywa do chudego betonu 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 
Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm, 

%, nie więcej niż: 
4 

PN-B-06714-13 [5] 

2 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa 

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

barwa 

wzorcowa 

PN-B-06714-26 

[10] 

3 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 

niż: 
0,5 

PN-B-06714-12 [4] 

4 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach w 

metodzie bezpośredniej, %, nie więcej niż: 
10 

PN-B-06714-19 [9] 

5 
Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od                 

2 mm, %, nie więcej niż: 
5 

PN-B-06714-18 [8] 

6 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 30 
PN-B-06714-16 [7] 

7 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 

SO3, %, nie więcej niż: 
1 

PN-B-06714-28 

[11] 

8 Odporność na rozpad krzemianowy i żelazawy 1) całkowita 
PN-B-06714-

37[12] 

PN-B-06714-

39[13] 

1) dotyczy kruszywa żużlowego. 

2.4. Woda 

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 

podbudowy należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z 

wątpliwych źródeł, nie może być użyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyżej podaną 

normą. 

2.5. Chudy beton 

2.5.1. Wymagania dla 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-S-96013 [22] 
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2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-S-96013  [22] 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 7 PN-B-06250 [3] 

4 Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, 

%, nie więcej niż: 
30 PN-S-96014 [23] 

 

2.5.2. Skład chudego betonu 

Skład chudego betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości 

określonych w tablicy 4. 

Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna 

przekraczać 130 kg/m3. 

Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z p. 2.3. 

Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 

próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (duży cylinder, metoda II), z tolerancją +10%, -

20% jej wartości. 

2.5.3. Projektowanie chudego betonu 

Projekt składu chudego betonu powinien być wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22]. 

Projekt składu chudego betonu powinien zawierać: 

a) wyniki badań cementu, według PN-B-04300 [1], 
b) w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, według PN-B-32250 [19], 
c) wyniki badań kruszywa (krzywe uziarnienia oraz właściwości, określone na rys. 1   i 2 oraz 

w tablicy 3), 
d) skład chudego betonu (zawartość kruszyw, cementu i wody), 
e) wyniki badań wytrzymałości po 7 i 28 dniach, według PN-S-96013 [22], 
f) wyniki badań nasiąkliwości, według PN-B-06250 [3], 
g) wyniki badań mrozoodporności, według PN-S-96014 [23]. 

2.6. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 

Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 

 emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26], 
 asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20], 
 preparaty powłokowe wg aprobat technicznych, 
 folie z tworzyw sztucznych, 
 włóknina wg PN-P-01715 [21]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonywania podbudów z chudego betonu 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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 wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia 
powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, 
gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy 

poszczególnych składników: kruszywo  3%, cement  0,5%, woda  2%. Inżynier może 
dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

 przewoźnych zbiorników na wodę, 
 układarek albo równiarek  do rozkładania mieszanki betonowej, 
 walców stalowych gładkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do 

zagęszczania 
 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem 

należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić 

dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza 

spadła poniżej 5oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie 

należy rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne 

wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2oC w czasie najbliższych 7 dni. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 

określonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” lub 

SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę, 

zgodnie z wymaganiami SST D-01.01.00 „Odtworzenie trasy w terenie”. 
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Jeżeli warstwa chudego betonu ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu 

podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle 

linie krawędzi podbudowy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna 

odpowiadać grubości warstwy mieszanki betonowej w stanie nie zagęszczonym. Prowadnice 

powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem 

oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy podbudowy. 

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i 

wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących 

otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na  miejsce 

wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie 

prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać 

się tylko w wyjątkowych wypadkach, określonych w SST, za zgodą Inżyniera. 

Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, 

po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy 

można przystąpić najwcześniej po upływie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po 

odbiorze jej przez Inżyniera. 

 Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej 

zagęszczanie. Zagęszczanie podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 

krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi 

jezdni. Zagęszczanie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć 

się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 

nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie 

wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast 

naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i 

wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. 

Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i 

jednolity wygląd. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 

niż 1,00 określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu 

dużego, II-ga metoda oznaczania). Zagęszczenie powinno być zakończone przed 

rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 

Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 

5.6. Spoiny robocze 

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę możliwości unikać podłużnych 

spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość równocześnie. 
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 W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed 

wykonaniem kolejnego pasa podbudowy, należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć 

wodą. Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, 

należy wcześniej obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny 

pas podbudowy. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na 

połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi we wcześniej wykonanej 

mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego 

pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut. 

Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie 

podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny 

podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

5.7. Nacinanie szczelin 

Zaleca się w przypadku układania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej 

wykonanie szczelin pozornych, w początkowej fazie twardnienia podbudowy, na głębokość 

około 35% jej grubości. 

W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości                 (wg 

tablicy 4) i spodziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości chudego 

betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne. 

Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy 

wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub 

prostokątne płyty. 

Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5   do 1,0. 

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 warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 
kg/m2, 

b) skropienie preparatami powłokowymi posiadającymi aprobatę techniczną, w ilościach 
ustalonych w SST, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 7 dni, 
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 

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

e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez 
co najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być 

zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni 

pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za 

zgodą Inżyniera.  
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5.9. Odcinek próbny 

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 10 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do produkcji mieszanki betonowej, jej wbudowania i 
zagęszczania  jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem,  koniecznej do 
uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej, 

 określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
podbudowy. 

Do takiej próby Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane do 
wykonywania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m

2
 do 800 m

2
, a długość nie powinna być 

mniejsza niż 200 m. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 

próbnego przez Inżyniera.  

5.10. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona 

przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch, na własny koszt  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, 

uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, 

śniegu i mróz. 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 

deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą 

mieszanki mineralno-asfaltowej. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz  

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w 

celu akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w  pkt 

2.2 i 2.3 niniejszych specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego 

betonu podano w tablicy 5. 
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Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy 

                 z chudego betonu 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne 

ilości badań 

na dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna po- 

wierzchnia podbu- 

dowy na jedno 

badanie  

1 

2 

3 

4 

Wilgotność mieszanki betonowej 

Zagęszczenie mieszanki betonowej 

Uziarnienie mieszanki kruszywa 

Grubość podbudowy 

 

2 

 

600 m2 

5 Badanie właściwości kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 
Dla każdej partii kruszywa             i 

przy każdej zmianie kruszywa 

6 Wytrzymałość na ściskanie 

po   7 dniach 

po 28 dniach 

 

3 próbki 

3 próbki 

 

400 m2 

7 Badanie cementu dla każdej partii 

8 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

9 Nasiąkliwość w przypadkach wątpliwych 

10 Mrozoodporność i na zlecenie Inżyniera 

 

6.3.2. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki betonowej powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w 

projekcie składu tej mieszanki z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 

6.3.3. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego niż 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B-

04481 [2] (metoda II). 

6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa 

Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem 

cementu. Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15 [6]. 
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, 

tablica 2. 

6.3.5. Grubość warstwy podbudowy 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie 

może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż  1 cm. 

6.3.6. Badania kruszywa 

Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. 

Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3. 

6.3.7. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 

cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej 

warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-

96013 [22]. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. 

Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.5 

tablica 4. 

6.3.8. Badania cementu 

Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w pkt 2.2 

tablica 1. 

6.3.9. Badanie wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250 [19]. 

6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu 

Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z 

normą PN-B-06250 [3]. 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablica 4. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje  tablica 6. 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego 

    betonu 

Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość  

badań i  pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

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

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe Dla autostrad i dróg ekspresowych co 

6 Ukształtowanie osi w planie*) 25 m, dla pozostałych dróg co 100 m 

7 Grubość podbudowy 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 

m2 

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

w punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +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 

normą BN-68/8931-04 [25].  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

-   9 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 15 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 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.4.7. Grubość podbudowy 
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Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej  1 cm, 

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje: 

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

wbudowania, 
 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 

urządzeń pomocniczych, 
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
 ewentualne nacinanie szczelin, 
 pielęgnacja wykonanej warstwy 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
10. przepisy związane 

10.1. Normy 

  1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 

  2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

  3. PN-B-06250 Beton zwykły 

  4. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
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12 obcych 

  5. PN-B-06714-

13 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych 

  6. PN-B-06714-

15 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

  7. PN-B-06714-

16 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

  8. PN-B-06714-

18 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

  9.  PN-B-06714-

19 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

10. PN-B-06714-

26 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 

11. PN-B-06714-

28 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 

12. PN-B-06714-

37 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

13. PN-B-06714-

39 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

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 powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 

wielkopiecowego kawałkowego 

19. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

20. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

21. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych 

oraz metod badań 

 

22. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 

badania 
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23. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego 

pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania 

24. BN-88/6731-

08 

Cement. Transport i przechowywanie 

25. BN-68/8931-

04 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

10.2. Inne dokumenty 
  26. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM 1994. 

SST.  Nr 11  D - 05.03.23    „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej” 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy  

Przebudowie drogi gminnej w m. Pustary.   

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzonych robót  związanych z   

wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej:   roboty  wymienione  w  przedmiarze  robót  

- poz.  27, 30.   

 

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 SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pktl.4. 

 

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

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 2. 

 

2.2. 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, 

 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 

 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości  3 mm, 

 na szerokości   3 mm, 

 na grubości  5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 

MPa. 
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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 [2] 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 [2]. 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 [1] powinna wynosić 

nie więcej niż 4 mm. 

 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 

„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 

PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. Uziarnienie 

kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 

parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 

odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 

receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 

nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 

nieorganiczne. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

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

 

3.2. Sprzęt do wykonania 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 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-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 zasady wykonania robót 

 

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

 

5.2. Podłoże 

 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - 

rodzimy lub nasypowy o WP  35 [7]. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną 

dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać 
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bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża 

powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 

SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

 

5.3. 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, 

może stanowić: 

 grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 

 kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

 podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 

odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 
 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne 

betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

5.5. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do  5 cm. Podsypka 

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym 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 
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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 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

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 SST. 

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 m
2
 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 SST. 

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 5.5 niniejszej SST. 

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 5.6 

niniejszej SST: 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

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

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
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6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] 

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 m
2
 

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 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się 

za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, 

 ewentualnie wykonanie podbudowy, 

 wykonanie podsypki, 

 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
Zasady ich odbioru są określone w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

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

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie i ubicie kostki, 

 wypełnienie spoin, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania                  i ocena 

zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-80/6775-

03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SST.  Nr 16  D - 10.02.01    „Schody” 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni przy  

Przebudowie drogi gminnej w m. Pustary. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem lub remontów schodów przeznaczonych dla ruchu pieszego, przy 

pokonywaniu niewielkich różnic terenu, w ciągach pieszych, chodnikach, na terenach miejsc 

obsługi podróżnych, przy przystankach autobusowych, przejściach na drogi i ulice itp. 

Schody mogą być wykonywane lub remontowane z różnych materiałów, w zależności od 

przeznaczenia, lokalizacji i względów ekonomicznych, w związku z czym rozróżnia się 

schody: betonowe, żelbetowe, kamienne, stalowe, drewniane, z bloczków 

prefabrykowanych, z płyt chodnikowych i krawężników, z klinkieru, z płyt lub bloków 

kamiennych, kostek betonowych itp. 

Niniejsza SST dotyczy najczęściej stosowanych w drogownictwie schodów betonowych, 

żelbetowych, z betonowych elementów prefabrykowanych oraz płyt chodnikowych i obrzeży 

lub krawężników. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą budowy i remontów schodów wg  

lokalizacji :   roboty  wymienione  w  przedmiarze  robót  - poz.  39,40.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

1.5. Określenia podstawowe 

1.5.1. Schody - konstrukcja budowlana umożliwiająca, za pomocą stopni, komunikacyjne 

powiązanie różnych poziomów w sposób dostosowany do warunków ruchu pieszego. 

1.5.2. Bieg - wydzielona część schodów składająca się co najmniej z dwóch następujących 

po sobie stopni o jednakowych wysokościach i odpowiednich szerokościach użytkowych, 

stanowiąca połączenie komunikacyjne dla dwóch różnych poziomów. 

1.5.3. Szerokość użytkowa biegu (w przypadku biegu wyposażonego w balustrady) - 

szerokość mierzona w świetle wewnętrznych krawędzi balustrad. 

1.5.4. Stopień - zasadniczy element schodów, na którym wspiera się stopa przy 

pokonywaniu różnych poziomów. 

1.5.5. Stopnica - płyta stanowiąca poziomy, nośny dla stopy użytkowania, element stopnia. 

1.5.6. Podnóżek - górna widoczna płaszczyzna stopnicy. 
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1.5.7. Czoło - przednia część stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach. 

1.5.8. Podstopnica - płyta stanowiąca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnicą. 

1.5.9.  Policzek - boczna część stopnia. 

 Części składowe stopni ilustruje poniższy szkic: 

 

 

 

 

1.5.10. Balustrada - pionowa przegroda w formie ścianki pełnej lub ażurowej, o konstrukcji i 

wysokości zabezpieczającej przed upadkiem ze schodów, zamocowana w stopniach, w 

belce spocznikowej albo w spocznikach, zakończona górą poręczą. 

1.5.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu schodów objętych niniejszą SST są: 

 elementy deskowania, 
 beton i jego składniki, 
 żwir, piasek, zaprawa cementowa, 

2.3. Elementy deskowania schodów betonowych i żelbetowych 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [4]. Deskowanie 

należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

 drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [11], 
 tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [4] i PN-D-96000 [12], 
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 tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [13], 
 gwoździe wg BN-87/5028-12 [29], 
 śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [26], PN-M-82503 [27], PN-

M-82505 [28] i PN-M-82010 [25], 
 płyty pilśniowe z drewna wg PN-D-97018 [14]. 

2.4. Beton i jego składniki 

Przy wykonywaniu lub remoncie schodów betonowych i żelbetowych należy stosować beton 

zwykły wg PN-B-06250 [3]. Cement stosowany do betonu powinien być cementem 

portlandzkim wg PN-B-19701 [9]. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 

kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [3] i PN-B-06712 [5]. 

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10]. 

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane, jeśli przewiduje to 

dokumentacja projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250 [3]. 

Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-

06250 [3]. Klasa betonu, jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, powinna być dla 

schodów z: 

betonu zwykłego: B 15; B 17,5; B 20; 

2.5. Żwir, piasek, zaprawa cementowa 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie podsypek lub ław, to materiały 

do ich wykonania powinny odpowiadać następującym normom: 

a) żwir i mieszanka   - PN-B-11111 [6], 
b) piasek   - PN-B-11113 [7], 
c) zaprawa cementowa  - PN-B-14501 [8]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonywania schodów 

Ze względu na niewielki zakres robót, zwykle prace przy budowie lub remoncie schodów 

będą wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. 

Przy wykonywaniu schodów oraz przy przewozie, załadunku i wyładunku można stosować: 

środki transportu, żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne do robót betonowych 

„na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, ubijaki itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.2. Transport cementu 

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [30]. 

4.2.3. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 

[3]. 

4.2.4. Transport drewna i elementów deskowania 

Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi środkami transportu w 

warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach 

zabezpieczających je przed korozją. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Zasady wykonywania lub remontu schodów 

Schody należy wykonać lub remontowa zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 

Jeśli w dokumentacji projektowej podano zbyt mało ustaleń dotyczących schodów, to 

powinny one spełniać następujące wymiary, pod warunkiem zaakceptowania przez 

Inżyniera: 

a) szerokość podnóżka stopnia 

 schody dla ruchu pieszego, min.   35 cm 
b) wysokość czoła stopnia 

 schody dla ruchu pieszego, max.   17,5 cm 
c) szerokość użytkowa schodów 

 schody dla ruchu pieszego, min.   75 cm 
d) liczba stopni w biegu 

 schody dla ruchu pieszego, max.   17 stopni 
e) szerokość spocznika 

 schody dla ruchu pieszego, min.   80 cm 

5.3. Wykonanie robót ziemnych 

Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050 [2]. 

5.4. Wykonanie lub remont schodów 

Wykonanie schodów powinno być zgodne z dokumentacją projektową i SST, przy 

uwzględnieniu: 
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- betonowania schodów „na mokro” - wg PN-B-06250 [3] i PN-B-06251 [4], z wykonaniem 

deskowania wg PN-B-06251 [4], 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Kontrola robót ziemnych 

Kontrola polega na wykonaniu badań i pomiarów określonych w PN-B-06050 [2]. 

6.3. Kontrola prawidłowości wykonania lub remontowania schodów 

W przypadku wykonywania schodów metodą betonowania „na mokro” należy przeprowadzać 

systematyczną kontrolę składników mieszanki betonowej i właściwości betonu wg PN-B-

06250 [3]. 

6.6. Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanych schodów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-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. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m schodów obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie deskowania, 
 wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej, 
 wbudowanie mieszanki i zagęszczenie, 
 pielęgnację betonu, 
 rozebranie deskowania, 
 ułożenie schodów z elementów prefabrykowanych, 
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 zamontowanie balustrad, 
 wykonanie izolacji i robót wykończeniowych, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

10. 

PRZE

PISY 
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ZWIĄZ

ANE 
10.1. Normy 
  1.    PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów 

elementów budowlanych z betonu 

  2.    PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze 

  3.    PN-B-06250 Beton zwykły 

  4.    PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

  5.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

  6.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
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Żwir i mieszanka 

  7.    PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

  8.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

  9.    PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania                 i 

ocena zgodności 

10.    PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

11.    PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste 

12.    PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

13.    PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

14.    PN-D-97018 Płyty pilśniowe twarde. Klasyfikacja i metody badań 

15.    PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

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

przeznaczenia 

17.    PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. 

Gatunki 

18.    PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

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

wymagania 

25.    PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 

26.    PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 

27.    PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 

28.    PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 

29.    BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym 
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30.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

31.    BN-80/6775-

03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

32.    BN-80/6775-

03/03 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe 

33.    BN-80/6775-

03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

10.2. Inne materiały 

34.Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), CBPBDiM „Transprojekt”, 
Warszawa, 1979-1982. 

SST.  Nr 13  D - 03.02.01a    „Regulacja pionowa  urządzeń (studzienki, zawory)” 

1.  WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z regulacja pionową urządzeń przy 

Przebudowie drogi gminnej w m. Pustary.   

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzonych robót  związanych z 

regulacją pionową urządzeń: roboty  wymienione  w  przedmiarze  robót  - poz.  33, 34. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli 
lub prawidłowej eksploatacji kanału. 

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich 
konserwacji i przewietrzania. 

1.4.3. Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód 
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej 
lub ogólnospławnej. 

1.4.4. Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.5. Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do 
wpustu ulicznego. 

1.4.6. Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody 
opadowe przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego. 
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1.4.7. Skrzynka zaworu wodociągowego – urządzenie do regulacji przepływu wody. 

1.4.8. Skrzynka zaworu gazowego – urządzenie do regulacji przepływu gazu.  

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 

1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej urządzeń. 

Do przypowierzchniowej regulacji urządzeń j należy użyć: 

a) materiały otrzymane z rozbiórki studzienki oraz z rozbiórki otaczającej nawierzchni, 
nadające się do ponownego wbudowania, 

b) materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i 
wymiarów, jak materiał rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom: 

 SST D-03.02.01 [2] w przypadku materiałów do naprawy studzienki, 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej urządzeń 

Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 piły tarczowej, 

 młota pneumatycznego, 

 sprężarki powietrza, 

 dźwigu samochodowego, 

 zagęszczarki wibracyjnej, 

 sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  

pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport nowych materiałów do wykonania regulacji urządzeń, powinien odpowiadać 

wymaganiom określonym w  SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4 



 107 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Regulacja urządzeń  

Regulacja  urządzenia  podziemnych  występuje, gdy różnica poziomów pomiędzy: 

 kratką wpustu ulicznego, pokrywą skrzynki zaworów wodociągowych i gazowych  a górną 
powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi powyżej 1,5 cm, 

 włazem studzienki a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 1 cm. 

5.3. Zasady wykonania regulacji 

Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej , obejmuje: 

1.  roboty przygotowawcze 

 rozpoznanie uszkodzenia, 

 wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie, 
2.  wykonanie naprawy 

 naprawę uszkodzonej studzienki, 

 ułożenie nowej nawierzchni. 

5.4. Roboty przygotowawcze 

Rozpoznanie uszkodzenia polega na: 

 ustaleniu sposobu deformacji studzienki, 

 określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki, 

 wstępnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia, 

 rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia. 
Powierzchnia przeznaczona do wykonania regulacji powinna obejmować cały obszar 

uszkodzonej nawierzchni wokół zapadniętej studzienki. Powierzchni tej należy nadać kształt 

prostokątnej figury geometrycznej. 

Powierzchnię przeznaczoną do wykonania regulacji akceptuje Inżynier. 

5.5. Wykonanie regulacji  urządzeń 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie 

przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania 

przez Inżyniera, obejmuje: 

1. zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) 
urządzenia podziemnego, 

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki: 

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

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

3. rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych 
pod studzienką, kręgów podporowych itp.), 
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4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, 
chodnik lub miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału 
przydatnego do dalszych robót, 

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

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

7. w przypadku niewielkiego zapadnięcia - poziomowanie górnej części komina włazowego, 
nasady wpustu itp. przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzeń 
większych - wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej 
klasy co najmniej B20, według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i 
poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielącego itp.), a także rozebranie 
deskowania, 

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

 W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) 

korpusu studzienki, kanałów, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - 

sposób naprawy należy określić indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej 

specyfikacji technicznej. 

W zależności od rodzaju nawierzchni istniejącej, poszczególne wykonywane podbudowy i 

warstwy ścieralne mogą odpowiadać wymaganiom określonym w: 

a) SST D-04.04.00 04.04.03 [4], dla podbudów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 
b) SST D-05.03.01a , dla nawierzchni z kostki kamiennej, 
c) SST D-05.03.23  , dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 
d) SST D-05.03.05 ], dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, 
W przypadku konieczności wymiany krawężnika, naprawiony krawężnik powinien 

odpowiadać wymaganiom SST D-08.01.01 02 [13]. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 

6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, 
certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

 sprawdzić cechy zewnętrzne  gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje 

tablica 1. 

 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 



 109 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstot

liwość 

badań 

Wartości dopuszczalne 

1 Wyznaczenie powierzchni 

przeznaczonej do wykonania naprawy 
1 raz Niezbędna powierzchnia 

 

2 

 

Roboty rozbiórkowe 

 

1 raz 

Akceptacja nieuszkodzonych 

materiałów 

3 Szczegółowe rozpoznanie 

uszkodzenia i decyzja o sposobie 

naprawy 

1 raz Akceptacja Inżyniera 

4 Naprawa studzienki Ocena 

ciągła 

Wg pktu 5.5 

5 Ułożenie nawierzchni Ocena 

ciągła 

Wg pktu 5.6 

6 Położenie studzienki w stosunku do 

otaczającej nawierzchni 

 

1 raz 

Kratka ściekowa ok. 0,5 cm poniżej, 

właz studzienki - w poziomie 

nawierzchni 

6.4. Badania wykonanych robót 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 

 wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia 
nawierzchni typu kostkowego, 

 poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej 
nawierzchni i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 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. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty rozbiórkowe, 

 naprawa studzienki. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2  SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej SST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  SST D-00.00.00 [1]  

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 roboty rozbiórkowe, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie naprawy studzienki, 
 ułożenie nawierzchni, 
 odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 

3. D-

04.01.01 04.03.01 

Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 

4. D-

04.04.00 04.04.03 

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

5. D-

04.05.00 04.05.04 

Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 

7. D-05.03.01a Remont  cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 

8. D-05.03.02a Remont cząstkowy nawierzchni klinkierowej 

9. D-05.03.03a Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 

10

. 

D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego 
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11

. 

D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 

12

. 

D-05.03.23b Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

13

. 

D-08.01.01 02 Krawężniki 

 

 

SST.  Nr 14  D - 07.02.01    „Oznakowanie pionowe” 

1.  WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z oznakowaniem pionowym przy Przebudowie drogi gminnej 

w m. Pustary.   

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzonych robót  związanych z 

oznakowaniem pionowym: roboty  wymienione  w  przedmiarze  robót  - poz.  35, 36. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 

umieszczony na konstrukcji wsporczej. 

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

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

jednolita lub składana. 

1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być 

wykonane jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nie odblaskową). W przypadkach 

szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy 

znaku.  

1.4.4. Znak drogowy nie odblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico nie 

wykazuje właściwości odblaskowych). 
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1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane 

jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana 

jest tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.). 

1.4.7. Znak drogowy prześwietlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest umieszczone pod 

przejrzystym licem znaku. 

1.4.8. Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym na 

zewnątrz znaku. 

1.4.9. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 

miesięcy od daty produkcji. 

1.4.10. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 

miesiące od daty produkcji. 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

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

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Aprobata techniczna dla materiałów 

 

Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  musi posiadać 

aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat 

bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę. 

 

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 
 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 

 prefabrykaty betonowe, 

 z betonu wykonywanego „na mokro”, 

 z betonu zbrojonego, 

 inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 
Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Beton powinien odpowiadać 

wymaganiom PN-B-06250 [1]. 

2.3.1. Cement 
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Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający 

wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca się 

stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

2.3.3. Woda 

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6]. 

2.3.4. Domieszki chemiczne 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje je dokumentacja projektowa, 

SST lub wskazania Inżyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-23010 

[5]. W betonie nie zbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające, a w betonie zbrojonym 

dodatkowo domieszki uplastyczniające lub upłynniające. 

2.3.5. Pręty zbrojenia 

Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 

[2]. 

 

2.4. Konstrukcje wsporcze 
 

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną 

przez Inżyniera. 

Konstrukcje wsporcze można wykonać z ocynkowanych rur lub kątowników względnie innych 

kształtowników, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Wymiary i najważniejsze charakterystyki elementów konstrukcji wsporczej z rur i kątowników podano 

w tablicy 1 i 2. 

 

Tablica 1. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219 [9] 

Średnica Grubość Masa 1 m Dopuszczalne odchyłki 

zewnętrzna 

mm 

ścianki 

mm 

kg/m średnicy 

zewnętrznej 

grubości 

ścianki 

44,5 

48,3 

51,0 

54,0 

od 2,6 do 11,0 

od 2,6 do 11,0 

od 2,6 do 12,5 

od 2,6 do 14,2 

od 2,69 do 9,09 

od 2,93 do 10,01 

od 3,10 do 11,9 

od 3,30 do 13,9 
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57,0 

60,3 

63,5 

70,0 

76,1 

82,5 

88,9 

101,6 

102,0 

108,0 

114,0 

114,3 

121,0 

od 2,9 do 14,2 

od 2,9 do 14,2 

od 2,9 do 16,0 

od 2,9 do 16,0 

od 2,9 do 20,0 

od 3,2 do 20,0 

od 3,2 do 34,0 

od 3,6 do 20,0 

od 4,0 do 12,0 

od 3,6 do 20,0 

od 4,0 do 14,0 

od 3,6 do 20,0 

od 4,0 do 16,0 

od 3,87 do 15,0 

od 4,11 do 16,1 

od 4,33 do 18,7 

od 4,80 do 21,3 

od 5,24 do 27,7 

od 6,26 do 30,8 

od 6,76 do 34,0 

od 8,70 do 40,2 

od 9,67 do 26,6 

od 9,27 do 43,4 

od 10,9 do 34,5 

od 9,83 do 46,5 

od 11,5 do 41,4 

 

 

 

 

 1,25 % 

 

 

 

 

 15 % 

Tablica 2. Kątowniki równoramienne wg PN-H-93401 [18] 

Wymiary Grubość Masa 1 m Dopuszczalne odchyłki  

ramion 

mm 

ramienia 

mm 

kątownika 

kg/m 

długości 

ramienia 

grubości 

ramion 

40 x 40 

45 x 45 

50 x 50 

60 x 60 

65 x 65 

75 x 75 

80 x 80 

90 x 90 

100 x 100 

od 4 do 5 

od 4 do 5 

od 4 do 6 

od 5 do 8 

od 6 do 9 

od 5 do 9 

od 6 do 10 

od 6 do 11 

od 8 do 12 

od 2,42 do 2,97 

od 2,74 do 3,38 

od 3,06 do 4,47 

od 4,57 do 7,09 

od 5,91 do 8,62 

od 5,76 do 10,00 

od 7,34 do 11,90 

od 8,30 do 14,70 

od 12,20 do 17,80 

 1 

 1 

 1,5 

 1,5 

 1,5 

 1,5 

 1,5 

 1,5 

 2 

 0,4 

 0,4 

 0,5 

 0,5 

 0,5 

 0,5 

 0,5 

 0,5 

 0,6 

 

2.4.2. Rury 
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Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy 

zaakceptowanej przez Inżyniera. 

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 

zwalcowań 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, 

 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. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 

m długości rury. 

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 

18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne 

normy. 

Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [11]. 

Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu 

uzgodnionym z Zamawiającym. 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 od wyżej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce 

powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 

2.4.3. Kształtowniki 

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia kształtownika 

powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne łuski, pęknięcia, 

zwalcowania 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 [14] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą. 

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach z tym, że kształtowniki o masie do 25 kg/m 

dostarcza się tylko w wiązkach. 

 

Tablica 3. Podstawowe własności kształtowników według PN-H-84020 [14] 

 

 

Stal 

Granica plastyczności, MPa, minimum dla wyrobów                      

o grubości lub średnicy, w mm 

Wytrzymałość na 

roz-  ciąganie, 

MPa, dla wy- 

robów o grub. lub 

śred.  w mm 
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do 40 

od 40  

do 65 

od 65  

do 80 

od 80 

do 100 

od 100 

do 150 

od 150 

do 200 

do 100 
od 100 

do 200 

St3W 

 

St4W 

225 

 

265 

215 

 

255 

205 

 

245 

205 

 

235 

195 

 

225 

185 

 

215 

od 360 

do 490 

od 420 

do 550 

od 340 

do 490 

od 400 

do 550 

 

2.4.4. Elektrody lub drut spawalniczy 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier przewidują wykonanie spawanych połączeń 

elementów, to elektroda powinna spełniać wymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [22], 

względnie innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-M-69420 

[21], odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego 

przez Inżyniera. 

Średnica elektrody lub drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych lub 6 do 8 mm, 

gdy elementy łączone są grubsze niż 15 mm. 

Powierzchnia elektrody lub drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów. 

Do każdej partii elektrod lub drutów wytwórca powinien dostarczyć zaświadczenie, w którym podane 

są następujące wyniki badań: oględziny zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów, sprawdzenie składu 

chemicznego, sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie 

zgodności własności elektrod lub drutów z normą. 

Elektrody, druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od 

czynników wywołujących korozję. 

2.4.5. Powłoki metalizacyjne cynkowe 

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna 

ona być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5 % i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. 

Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 4. 

Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać 

widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 

Tablica 4. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie 

     korozji atmosferycznej według BN-89/1076-02 [25] 

Agresywność korozyjna 

atmosfery 

Minimalna grubość powłoki,  m, 

 przy wymaganej trwałości w latach 

według PN-H-04651 [8] 10 20 

Umiarkowana 120 160 

200 M 
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Ciężka 160 M 

M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej 

 

2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na 

innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), także 

elementów służących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do 

wydania gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są 

właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość 

zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 

W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o 

standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do 

innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla partii dostawy. W przypadku 

konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana 

indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej. 

 

2.5. Tarcza znaku 
 

2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób 

wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian 

temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne 

(w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub 

dostawcę. 

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, 

trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 

a) instrukcję montażu znaku, 
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcję utrzymania znaku. 
 

2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 

Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są: 

 blacha stalowa, 

 blacha z aluminium lub stopów z aluminium, 

 inne materiały, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez 
producenta aprobaty technicznej. 

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej 

Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być zabezpieczona przed 

korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się stosowanie innych 

sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozją, np. przez metalizowanie lub 

pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej 
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technologii. Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją 

jedynie farbami antykorozyjnymi. 

Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej 

trwałości, nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku. Wytrzymałość dla tarczy znaku z 

blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa. 

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej 

Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna  być odporna na korozję w warunkach zasolenia. 

Wymagane grubości: 

 z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub osadzonych w ramach 
co najmniej 1,5 mm, 

 z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 2,0 mm. 
Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed korozją przy 

zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych. 

Wytrzymałość dla tarcz z aluminium i stopów z aluminium powinna wynosić: 

 dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 55 MPa, 

 dla tarcz płaskich, co najmniej 200 MPa. 

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, 

wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, 

pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku. Krawędzie tarczy 

znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe po tłoczeniu lub 

innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych składanych - segmenty 

tarczy) była poddana, muszą być usunięte. 

 Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych kształtowników 

aluminiowych lub odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. Dopuszcza się stosowanie 

modułowych kształtowników z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem 

uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny między sąsiednimi segmentami znaku 

składanego nie mogą być większe od  0,8 mm. 

 

2.6. Znaki odblaskowe 
 

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem 

odblaskowym. Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania 

określone w aprobacie technicznej. 

2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 

Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku 

przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, 

złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 

Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy 

bez jej zniszczenia. Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, 
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technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z 

producentem folii. 

Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w 

zależności od rodzaju materiału. Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na 

niej występować lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie 

jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. 

Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy 

nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż: 

 2 mm dla znaków małych i średnich, 

 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 
Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w 

każdym kierunku niż: 

 2 mm dla znaków małych i średnich, 

 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach  4 x 4 cm nie może 

występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 

mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni 

znaku. 

W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm 

dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż  1 mm w każdym kierunku. Na 

powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej 

długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys 

szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania 

te nie zniekształcają treści znaku. 

W znakach użytkowanych dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie 

przekraczającej 6 mm
2
 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub 

średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm
2
 każde - w liczbie nie większej niż 8 na 

każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o 

wymiarach 1200 x 1200 mm. 

Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego 

zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony. W znakach nowych niedopuszczalne jest 

występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W 

znakach użytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich 

otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 

W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co 

najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym 

kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz 

w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może 

występować. 

Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 

90
o
 przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. Tylna strona 

tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nie odblaskową barwy ciemno-

szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca stanowiącego 

załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. Grubość powłoki farby nie może być 

mniejsza od 20 m. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i 
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cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać 

niezabezpieczone farbą ochronną. 

 

2.7. Znaki nie odblaskowe 
 

2.7.1. Wymagania dotyczące powierzchni i barwy znaku nie odblaskowego 

Znaki nie odblaskowe (znaki nie odblaskowe zwykłe) mogą być wykonane jako malowane lub oklejane 

folią, z materiałów nie wykazujących odbicia powrotnego (współdrożnego). Nie dopuszcza się 

używania na znaki drogowe nie odblaskowe (zwykłe) materiałów fluorescencyjnych. 

2.7.2. Warunki podstawowe dla farb i folii nie odblaskowych 

Folie i farby użyte do wykonania znaku muszą wykazywać pełne związanie z podłożem (powierzchnią 

tarczy znaku) przez cały czas wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są w szczególności 

lokalne niedoklejenia, odklejenia, pęcherze, złuszczenia lub odstawanie farby lub folii na krawędziach 

lica znaku oraz na jego powierzchni. 

2.7.3. Warunki dodatkowe dla farb nie odblaskowych 

Powierzchnia farby na licu znaku nowego musi być jednolita - bez lokalnych szczelin lub pęknięć. 

Niedopuszczalne są lokalne nierówności farby oraz cząstki mechaniczne zatopione w warstwie farby. 

Grubość farby lica znaku nie może być mniejsza od 50 m. Grubość farby na tylnej stronie znaku nie 

może być mniejsza od 20 m. 

2.7.4. Warunki dodatkowe dla folii nie odblaskowych 

Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odklejenie od podłoża 

bez jej zniszczenia. Krawędzie folii na obrzeżach tarczy znaku, jak również krawędzie folii, symboli, 

napisów, obramowań itp. muszą być tak wykonane i zabezpieczone, by zapewniona była integralność 

znaku przez pełen okres jego trwałości. 

2.7.5. Wymagania jakościowe dla znaków malowanych 

Powierzchnia lica znaków drogowych malowanych musi być równa i gładka; niedopuszczalne jest 

występowanie na nim jakichkolwiek fragmentów nie pokrytych farbą. Struktura powierzchniowa 

warstwy farby nie może sprzyjać osadzaniu na niej zanieczyszczeń lub cząstek kurzu. 

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może 

występować więcej niż jedna lokalna usterka w postaci zarysowań o szerokości nie większej od 0,8 

mm i długości nie większej niż 8 mm. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek innych 

usterek, w tym pęcherzyków, rozległych zarysowań, wyczuwalnych nierówności farby - na powierzchni 

tarczy znaku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji na licu znaku lub na 

tylnej stronie tarczy znaku. 

W znakach użytkowanych w okresie wymaganej trwałości znaku na każdym z fragmentów 

powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do trzech usterek o charakterze wskazanym 

wyżej oraz do jednej powierzchniowej usterki lokalnej (pęcherzyki itp.) o wymiarach nie większych od 

2 mm. Na całkowitej powierzchni znaku dopuszcza się nie więcej niż 8 zarysowań szerokości nie 

większej niż 0,5 mm i długości nie przekraczającej 8 cm, jeżeli ich głębokość nie sięga do podłoża lub 

nie więcej niż 5 zarysowań o długości przekraczającej 10 mm, lecz nie większej od 10 cm, jeżeli ich 

głębokość sięga do podłoża oraz do pięciu ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 4 mm w 
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każdym kierunku w znakach małych i średnich lub 6 mm w znakach dużych i wielkich - pod 

warunkiem, że te zarysowania lub ogniska korozji nie zniekształcają treści znaku. 

Wady w postaci nierówności konturów  rysunku znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na 

lico znaku, nie mogą przekraczać 1 mm dla znaków małych i średnich oraz 2 mm dla znaków dużych i 

wielkich. Niedopuszczalne jest występowanie zacieków o wymiarach większych niż 2 mm w znakach 

małych i średnich oraz 3 mm w znakach dużych i wielkich w każdym kierunku. 

 

 

2.7.6. Wymagania jakościowe dla znaków oklejanych 

Powierzchnia tarczy znaku oklejanego musi być równa i gładka; nie mogą na niej występować lokalne 

nierówności i pofałdowania. 

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach   4 x 4 cm nie może 

występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania o długości nie większej niż 8 mm 

itp.) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie 

jakichkolwiek rozległych zarysowań oraz pojedynczych rys dłuższych od 8 mm na powierzchni znaku. 

W znakach użytkowanych w okresie wymaganej trwałości znaku na każdym z fragmentów 

powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 lokalnych usterek jak wyżej, o 

wymiarach nie większych od 2 mm w każdym kierunku. Na każdym z tych fragmentów dopuszcza się 

do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na 

całkowitej powierzchni znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 zarysowań szerokości nie większej niż 

0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm lecz nie większej od 20 cm - pod warunkiem, że zarysowania 

te nie zniekształcają treści znaku. 

W znakach użytkowanych w okresie wymaganej trwałości dopuszcza się również lokalne odklejenia 

folii o powierzchni nie przekraczającej 8 mm
2
 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni 

znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 10 mm
2
 każde w liczbie nie 

większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki 

informacyjne) o wymiarach  1200 x 1200 mm lub na całkowitej powierzchni znaku, jeżeli powierzchnia 

ta jest mniejsza od 1,44 m
2
. 

Zachowana musi być co najmniej identyczna dokładność rysunku znaku, jak dla znaków malowanych 

(pkt 2.7.5). 

W znakach nowych folia nie może wykazywać żadnych znamion odklejeń, rozwarstwień, 

zanieczyszczeń itp. między poszczególnymi warstwami folii lub licem i tarczą znaku. Niedopuszczalne 

jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy 

znaku. 

W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po okresie wymaganej gwarancji co 

najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym 

kierunku na powierzchni każdego  fragmentu znaku o wymiarach  4 x 4 cm.  

W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji nie może 

występować żadna korozja tarczy znaku. Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii z tarczą 

znaku, by po zgięciu tarczy o 90
o
 przy promieniu łuku zgięcia do 15 mm w żadnym miejscu nie uległo 

ono zniszczeniu. 

Zabronione jest stosowanie folii, które mogą być bez całkowitego zniszczenia odklejone od tarczy 

znaku lub od innej folii, na której zostały naklejone. 
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2.7.7. Tylna strona znaków nie odblaskowych 

Tylna strona tarczy znaków musi być zabezpieczona matową farbą nie odblaskową barwy ciemno-

szarej (szarej neutralnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca stanowiącego 

załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. Grubość powłoki farby nie może być 

mniejsza od 20 m. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i 

cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać 

niezabezpieczone farbą ochronną. W przypadkach wycinania tarczy znaku z blachy stalowej 

cynkowanej powierzchniowo - krawędzie tarczy należy zabezpieczyć odpowiednią powłoką 

przeciwkorozyjną. 

 

2.8. Znaki prześwietlane 
 

2.8.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków prześwietlanych 

Znaki drogowe prześwietlane wykonuje się jako urządzenia, których integralnym składnikiem jest 

oprawa oświetleniowa wbudowana w znak - osłonięta licem znaku z materiału przepuszczającego 

światło. Oprawa oświetleniowa wbudowana w znak musi być oznaczona znakiem bezpieczeństwa „B” 

wydanym przez uprawnioną jednostkę. 

Znak drogowy prześwietlany musi mieć umieszczone w sposób trwały oznaczenia przewidziane na 

tabliczce znamionowej według ustalenia punktu 5, a ponadto oznaczenie oprawy: a) napięcia 

znamionowego zasilania, b) rodzaju prądu, c) liczby typu i mocy znamionowej źródeł światła, d) 

symbolu klasy ochronności elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, e) symbolu IP stopnia ochrony 

odporności na wnikanie wilgoci i ciał obcych. 

Równość i gładkość powierzchni znaku i dokładność rysunku znaku dla znaków prześwietlanych 

należy przyjmować jak dla znaków nie odblaskowych (pkt 2.7). 

2.8.2. Lico znaku prześwietlanego 

Lico znaku powinno być tak wykonane, aby nie występowały niedokładności w postaci pęcherzy, 

pęknięć itp. Niedopuszczalne są lokalne nierówności oraz cząstki mechaniczne zatopione w warstwie 

prześwietlanej. 

 

2.9. Znaki oświetlane 
 

2.9.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków oświetlanych 

Znaki drogowe oświetlane wykonuje się jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem sprzężona jest w 

sposób sztywny oprawa oświetleniowa, oświetlająca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest na 

zewnątrz znaku. Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie znaku z materiałów 

odblaskowych, znak musi spełniać dodatkowo wymagania określone w punkcie 2.6. 

Oprawa oświetleniowa znaku musi być oznaczona znakiem bezpieczeństwa „B” wydanym przez 

uprawnioną jednostkę. Oznaczenia na tabliczce znamionowej oprawy muszą spełniać wymagania 

określone w punkcie 2.8.1. 

2.9.2. Rodzaj powierzchni znaku 

Wymagania dotyczące powierzchni znaku ustala się jak dla znaków nie odblaskowych (pkt 2.7), a w 

przypadku wykonania znaku z materiałów odblaskowych - jak dla znaków odblaskowych (pkt 2.6). 
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Warunki wykonania lica znaku ustala się odpowiednio jak dla znaków nie odblaskowych (pkt 2.7). 

 

2.10. Znaki emaliowane 
 

Znaki drogowe emaliowane mogą być stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej. 

Trwałość znaku emaliowanego, w tym również trwałość jego barwy nie może być mniejsza od 15 lat. 

 

2.11. Materiały do montażu znaków 
 

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów 

konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez 

pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w 

zależności od ich wielkości. 

 

2.12. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być 

przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. 

Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas. Prefabrykaty betonowe powinny być 

składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Prefabrykaty należy układać na 

podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem. 

Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 

korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

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

 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek kołowych, np. 0,15 m
3
 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m

3
, 

 żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 

 ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 

 betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

 środków transportowych do przewozu materiałów, 

 przewoźnych zbiorników na wodę, 
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 sprzętu spawalniczego, itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

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

 

4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg 
 

Transport cementu powinien odbywać się  zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. 

Transport kruszywa  powinien odbywać się  zgodnie z PN-B-06712 [3]. 

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone 

środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie 

prefabrykatów na środkach transportu powinno być symetryczne. Transport znaków, konstrukcji 

wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać środkami transportowymi w 

sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 

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

 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

 lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 

 wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie 

trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. Lokalizacja i wysokość 

zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
 

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do 

głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy fundamentowe powinny być wykonane 

w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich 

robót fundamentowych. 

5.3.1. Prefabrykaty betonowe 
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Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie między 

ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie 

zagęścić ubijakami ręcznymi. Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia 

prefabrykatu powinna być równa z powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie 

więcej niż 0,03 m. 

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak 

kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego należy wykonać 

zgodnie z PN-S-02205 [24].  Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych 

należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy 

należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem 

umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno być 

wyrównane z dokładnością  2 cm. 

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do spodu 

fundamentu betonem klasy B 15. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem należy 

zabezpieczyć izolacją, np. emulsją kationową. Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać 

warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. 

 

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
 

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, 

powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i  SST. 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

 odchyłka od pionu, nie więcej niż  1 %, 

 odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm, 

 odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa 

awaryjnego postoju, nie więcej niż  5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia 
znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28]. 

 

5.5. Wykonanie spawanych złącz elementów metalowych 
 

Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [20]. 

Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie 

powinny przekraczać  0,5 mm dla spoiny grubości do 6 mm i  1,0 mm dla spoiny o grubości powyżej 

6 mm. Odstęp w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie 

płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm. Złącza spawane nie powinny mieć wad większych 

niż podane w tablicy 5. Inżynier może dopuścić wady większe niż podane w tablicy jeśli uzna, że nie 

mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego. 

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M-69775 [23] 

Rodzaj wady Dopuszczalny 

wymiar wady,   

mm 
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Brak przetopu 

Podtopienie lica spoiny 

Porowatość spoiny 

Krater w spoinie 

Wklęśnięcie lica spoiny 

Uszkodzenie mechaniczne spoiny 

Różnica wysokości sąsiednich wgłębień i wypukłości lica spoiny 

2,0 

1,5 

3,0 

1,5 

1,5 

1,0 

 

3,0 

5.6. Konstrukcje wsporcze 
 

5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub dwustronnych, 

jak również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni większej od 4,5 m
2
, 

gdy występuje możliwość bezpośredniego najechania na nie przez pojazd - muszą być zabezpieczone 

odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub 

przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. 

Podobne zabezpieczenie należy stosować w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy 

najechanie na nie w większym stopniu zagraża bezpieczeństwu użytkowników pojazdów, niż 

najechanie pojazdu na barierę, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier. 

5.6.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej 

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca się stosowanie 

łatwo zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio 

bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnią terenu. 

W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w konstrukcjach 

wsporczych nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na obszarach zwiększonego 

zagrożenia kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, zewnętrzna strona łuków drogi itp.). 

Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak skonstruowane i 

umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na jezdnię. 

Wysokość części konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie 

może być większa od 0,25 m. 

5.6.3.  Zapobieganie   zagrożeniu   użytkowników   drogi   i   terenu   przyległego   -   przez  

           konstrukcję wsporczą 

Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie użytkowników 

pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy 

najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić możliwość łatwej 

naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku. 

5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach 



 127 

Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic 

przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch 

słupach lub podporach - odległość między tymi słupami lub podporami, mierzona prostopadle do 

przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie może być mniejsza od 1,75 m. Przy 

stosowaniu większej liczby słupów niż dwa - odległość między nimi może być mniejsza. 

5.6.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu 

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - 

pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, pasa dzielącego 

itp. lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż              0,03 m. W przypadku konstrukcji 

wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, górna część fundamentu powinna być wyniesiona 

nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m. 

5.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej 

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, że 

dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji 

wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane odrębnymi 

przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi. 

 

5.7. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 
 

Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej 

przesunięcie lub obrót. Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

musi umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez 

cały okres użytkowania znaku. 

Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się 

stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich 

rozłączenie przez osoby niepowołane. Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność 

podczas najechania przez pojazd w każdych warunkach kolizji. W szczególności - żaden z segmentów 

lub elementów tarczy nie może się od niej odłączać w sposób powodujący narażenie kogokolwiek na 

niebezpieczeństwo lub szkodę. 

Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający 

bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 

 

5.8. Trwałość wykonania znaku pionowego 
 

Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 

przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy 

zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 

 

5.9. Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej 
 

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urządzeń elektrycznych - 

obowiązują zasady oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń, określone w odpowiednich 

przepisach i zaleceniach dotyczących urządzeń elektroenergetycznych. 
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5.10. Źródło światła znaku prześwietlanego i znaku oświetlanego 
 

Źródło światła należy wykonać zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazaniami 

Inżyniera, jako: 

 lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chłodno białej, 

 wysokoprężne lampy rtęciowe o poprawionym współczynniku oddawania barw, 

 lampy metalo-halogenowe. 

 

5.11. Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku prześwietlanego 
 

Oprawa wbudowana w znak powinna spełniać wymagania PN-E-06314 [7] z następującymi 

uzupełnieniami i zmianami: 

 sposób połączeń lica znaku z tarczą znaku w formie komory, w którą wbudowana jest oprawa, 
powinien zastąpić stopień IP-53 ochrony od wpływu czynników zewnętrznych, 

 komora statecznika powinna zapewnić co najmniej stopień ochrony IP-23, 

 sprawność świetlna układu nie powinna być mniejsza niż 0,4, 

 karta katalogowa może nie zawierać krzywych rozsyłu światłości, wykresów sprawności i izoluks, 

 w oznaczeniu musi być podany rok produkcji. 

 

5.12. Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku oświetlanego 
 

Oprawa oświetlająca znak powinna spełniać wymagania PN-E-06314 [7] z następującymi 

uzupełnieniami i zmianami: 

 oprawa powinna być zbudowana jako zamknięta, o stopniu ochrony IP-53 dla komory lampowej i 
co najmniej IP-23 dla komory statecznika, 

 dla opraw zawieszanych na wysokości poniżej 2,5 m klosz oprawy powinien być wykonany z 
materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, 

 karta katalogowa oprawy może nie zawierać wykresu światłości i wykresu sprawności, 

 w oznaczeniu oprawy musi być podany rok produkcji. 
Oprawa oświetleniowa stanowiąca integralną część znaku oświetlanego umieszczana jest przed licem 

znaku i musi być sztywno i trwale związana z tarczą znaku. 

 

5.13. Tabliczka znamionowa znaku 
 

Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z: 

a) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub 
dostawcy, 

b) datą produkcji, 
c) oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, 
d) datą ustawienia znaku. 
Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również miesiąc i rok 

wymaganego przeglądu technicznego. Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w 

sposób trwały i wyraźny, czytelny w normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

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

 

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 
 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów 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 aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności 
wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 6. 

Tablica 6. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
                   dostarczonych przez producentów 

L
p
. 

Rodzaj 
badania 

Liczba badań Opis badań 
Ocena wyników 
badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

 

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

wyrobów liczącej do 
1000 elementów 

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

 
 
 

Wyniki badań 
powinny być zgodne 
z wymaganiami 
punktu 2 

 
2 

 
Sprawdzenie 
wymiarów 

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

 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.   

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

 zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, 
wysokość zamocowania znaków), 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

 prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 

 poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

 poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4. 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych: 

 przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone  (od 10 do 20 mm z każdej 
strony) należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i 
pomiarów, 
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 oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 
do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne 
spoinomierze, 

 w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości 
zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18], 

 złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.5, powinny być naprawione 
powtórnym spawaniem. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

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

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostkami obmiarowymi są: 
a) szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 
b) m

2
 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-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 ostateczny 
 

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 

pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 

 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

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

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 
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 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 wykonanie fundamentów 

 dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 

 zamocowanie tarcz znaków drogowych, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

  1. PN-B-06250 Beton zwykły 

  2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

  3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

  4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania                 i 

ocena zgodności 

  5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

  6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

  7. PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego 

  8. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowiska 

  9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

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

przeznaczenia 

11. PN-H-82200 Cynk 

12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 

13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 

Gatunki 

14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

15. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 

17. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

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

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

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

wymagania 
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21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania 

23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości 

na podstawie oględzin zewnętrznych 

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

25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania 

26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów stellitowych i pręty z żeliw 

wysokochromowych do napawania 

27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

 

10.2. Inne dokumenty 

 Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków   i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
SST.  Nr 15  D - 09.01.01    „Zieleń drogowa” 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni przy  

Przebudowie drogi gminnej w m. Pustary. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 



 133 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą założenia i pielęgnacji zieleni  wg  

lokalizacji :   roboty  wymienione  w  przedmiarze  robót  - poz.  37,38.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 

rozwój. 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich, 

trawnik darniowy 

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny. 

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 

pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i 

uformowaną koroną. 

1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w 

szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 

D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 

 ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 

odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), 
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przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 

zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i 

ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf 

użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 

 Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 

mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 

miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 

przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 

2.4.1. Drzewa i krzewy 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], 

właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, 

forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 

powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie 

formujące, np. u form kulistych, 
 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
 przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 
 Wady niedopuszczalne: 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
 ślady żerowania szkodników, 
 oznaki chorobowe, 
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
 martwice i pęknięcia kory, 
 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
 dwupędowe korony drzew formy piennej, 
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

2.4.2. Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie oraz trawnik darniowy 

Sadzonki roślin kwietnikowych powinny być zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone 

sadzonki powinny być oznaczone etykietką z nazwą łacińską. 
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Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych i darń: 

 rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w 
całej partii, zdrowe i niezwiędnięte, 

 pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 
 bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona. 

 Niedopuszczalne wady: 

 zwiędnięcie liści i kwiatów, 
 uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni, 
 oznaki chorobowe, 
 ślady żerowania szkodników. 

Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach. 

Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone 

przed wyschnięciem. 

2.5. 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. 

2.6. 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-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), a 

ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
 pił mechanicznych i ręcznych, 
 drabin, 
 podnośników hydraulicznych. 
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4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie 

uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.  W czasie transportu 

drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub 

korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub 

być w pojemnikach. 

Drzewa i krzewy oraz darń trawiasta mogą być przewożone wszystkimi środkami 

transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i 

przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być 

natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i 

nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, 

uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy 

przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. 

W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany 

nocą. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 

stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną 
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się  2 do 
3 cm nad terenem, 

 teren powinien być wyrównany i splantowany, 
 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, 
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 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, 
 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 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. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 
cm, 

 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 
można przyjąć pierwszą połowę października), 

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie                  
6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 

Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 

poszczególnych porach roku: 

 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

5.3. Drzewa i krzewy oraz darń  

5.3.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew,  krzewów i darń 

Wymagania dotyczące sadzenia są następujące: 

 pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
 miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 

projektową, 
 dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i 

zaprawione ziemią urodzajną, 
 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt 

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
 przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany 

palik, 
 korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 

podlać, 
 drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 
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 wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 
drzewa, 

 palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

 podlewaniu, 
 odchwaszczaniu, 
 nawożeniu, 
 usuwaniu odrostów korzeniowych, 
 poprawianiu misek, 
 okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
 rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
 wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 

formujące). 

5.3.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno 

uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 

 sposób wzrostu, 
 rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
 konstrukcję korony. 

 Pielęgnacja polega na następujących zabiegach: 

5.3.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 

W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie 

istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na 

wzrost i rozwój tych drzew. 

Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w SST powinny być 

określone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych 

robót. 

5.4. Kwietniki 

Wymagania dotyczące założenia i pielęgnacji kwietników są następujące: 

 gleba przed założeniem kwietników powinna być starannie uprawiona. Jeżeli gleba 
rodzima jest jałowa i uboga, należy ją wymienić na glebę urodzajną na głębokość od            
10 do 25 cm, w zależności od rodzaju sadzonych kwiatów, 

 ilość roślin, rozstawa ich sadzenia powinna być wskazana w dokumentacji projektowej, 
 po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia, 
 pielęgnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu 

przekwitłych kwiatów. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi, 
 ilości rozrzuconego kompostu, 
 prawidłowego uwałowania terenu, 
 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
 gęstości zasiewu nasion, 
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

6.3. Drzewa i krzewy 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

 wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 

wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 
 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
 prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania 

do nich drzew, 
 odpowiednich terminów sadzenia, 
 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
 zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 

projektową, 
 wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 

kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 
 prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto 

i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 
 jakości posadzonego materiału. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
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 m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, 
dwuletnich i wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż), 

 szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych i róż na 
kwietnikach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-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. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 trawnika darniowego obejmuje: 

 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 
urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 

 zakładanie trawników, 
 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

10. przepisy związane 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy 

iglaste 

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy 

liściaste 

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin 

ozdobnych 

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 

 

  

 

  

 


