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 D.00.00.00.  WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
1. Wstęp   
 
1.1. Przedmiot  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej 
 
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  
wykonania  i  odbioru  Robót  związanych  z  budową  drogi dojazdowej i parkingu  dla  samochodów  
osobowych. 
1.2. Zakres  stosowania  OST 
 
Ogólna  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej  
specyfikacji  technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  
zlecaniu  robót  na  drogach  publicznych . 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  OST 
 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne  wspólne  dla  robót  
objętych  niŜej  wymienionymi  specyfikacjami. 
 
D-00.00.00.  Wymagania  ogólne 
D-01.00.00.  Roboty  przygotowawcze  : 
   D-01.01.00.  Odtworzenie  trasy  w  terenie 
D-02.00.00.  Roboty  ziemne  -  wymagania  ogólne 
   D-02.01.01.  Wykonanie  wykopów  w  gruntach  kat. I – V  kat. 
   D-02.03.01.  Wykonanie  nasypów 
D-04.00.00.  Podbudowy 
    D-04.01.01.  Koryto  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoŜa 
D-04.04.02.  Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie 
D-05.00.00.  Nawierzchnie 
    D-05.03. 232.  Nawierzchnie  z   kostki brukowej  betonowej 
 
JeŜeli  w  kontrakcie  zostaną  uŜyte  wymienione  poniŜej  określenie, to ich znaczenie naleŜy  
interpretować  następująco : 
1.4.1. Budowla  drogowa  -  obiekt  budowlany, nie będący  budynkiem, stanowiący  całość  

techniczno - uŜytkową  (drogę)  albo  jego  część  stanowiącą  odrębny  element  konstrukcyjny  
lub  technologiczny   

1.4.2.  Chodnik - wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu  pieszych i  odpowiednio  utwardzony. 

1.4.3. Droga  -  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów  oraz  ruchu  
pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem  i  
zabezpieczeniem  ruchu. 

1.4.4. Dziennik  budowy  -  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  
urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  
w  toku  wykonywania  robót. 

1.4.5. Jezdnia  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  ruchu  pojazdów. 
1.4.6.  Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania  

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu. 
1.4.7.  Korona  drogi -  jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego  postoju i 

pasami dzielącymi jezdni. 
1.4.8.  Konstrukcja  nawierzchni -  układ  warstw  nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.9. Korpus  drogowy -  nasyp lub  ta  część  wykopu,  która  jest  ograniczona  koroną  drogi  i  

skarpami  rowów. 
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1.4.10.  Koryto -  element  uformowany  w  korpusie  drogowym  w  celu  ułoŜenia  w  nim  

konstrukcji  nawierzchni. 
1.4.11.  Rejestr  obmiarów  -  akceptowany  przez  InŜyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  

słuŜący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń, 
szkiców i  ewent.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  
potwierdzenia  przez  InŜyniera. 

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

1.4.13.  Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędna  do  wykonywania  robót, zgodnie  z  
dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez  InŜyniera. 

1.4.14. Nawierzchnia  -  warstwa  lub  zespół  warstw  słuŜący  do  przejmowania  i  rozkładania  
obciąŜeń  od  ruchu  na podłoŜe  gruntowe  i  zapewniające  dogodne  warunki  dla  ruchu. 

Podbudowa -  dolna  część  nawierzchni  słuŜąca  do  przenoszenia  obciąŜeń  od  ruchu  na  podłoŜe.  
Podbudowa  moŜe  składać  się  z  podbudowy  zasadniczej   i  podbudowy  pomocniczej. 
Podbudowa  zasadnicza  -  górna  część  podbudowy  spełniająca  funkcje  nośne  w  konstrukcji  
nawierzchni.  MoŜe  ona  składać  się  z  jednej  lub  dwóch  warstw. 
Podbudowa  pomocnicza  -  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych, funkcje  
zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem  cząstek  podłoŜa.  
MoŜe  zawierać  warstwę  mrozoochronną,  odsączającą  lub  odcinającą. 
Warstwa  odcinająca  -  warstwa  stosowana  w  celu  uniemoŜliwienia  przenikania  cząstek  drobnych  
gruntu  do  warstwy  nawierzchni  leŜącej  powyŜej. 
1.4.20. Niweleta  -  wysokościowe i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyŜnie  pionowego  

przekroju  w  osi  drogi  lub  obiektu  mostowego. 
1.4.21. Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność wykonywanych  robót  z  dopuszczalnymi  

tolerancjami,  a  jeśli  podział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  
przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót  budowlanych. 

1.4.22.  Pas  drogowy  -  wydzielony  liniami  rozgraniczającymi  pas  terenu  przeznaczony  do  
umieszczania  w  nim  drogi  oraz  drzew  i  krzewów. Pas  drogowy  moŜe  równieŜ  obejmować  
teren  przewidziany  do  rozbudowy  drogi  i  budowy  urządzeń  chroniących  ludzi  i  środowisko  
przed  uciąŜliwościami  powodowanymi  przez  ruch  na  drodze. 

1.4.23. PodłoŜe  -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy, leŜący  pod  nawierzchnią  do  głębokości  
przemarzania. 

1.4.24. Polecenia  InŜyniera  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  InŜyniera,  w  
formie  pisemnej, dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  
prowadzeniem  budowy. 

1.4.25.  Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji  
projektowej. 

1.4.26. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej, która  wskazuje  
lokalizację, charakterystykę  o  wymiary  obiektu. 

1.4.27. Ślepy  kosztorys  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  kolejności  
technologicznej  ich wykonania. 

 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich   wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  
dokumentacją  projektową,  SST  i  polecenia  InŜyniera. 
 
1.5.1. Przekazanie  terenu  budowy 
 
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaŜe  Wykonawcy  teren  
budowy  wraz  ze  wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i   administracyjnymi,  
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lokalizację  i  współrzędne  punktów   głównych  trasy  oraz  reperów, dziennik  budowy  oraz  jeden  
egzemplarz  dokumentacji  projektowej  i  jeden  komplet  SST. 
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  
geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na  własny  koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja  projektowa 
 
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty, zgodne z  wykazem   
podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację  
projektową : 
� Zamawiającego 
� Sporządzoną  przez  Wykonawcę. 
 
 
1.5.3. Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST 
 
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  InŜyniera  
Wykonawcy  stanowią  część   umowy, a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  
są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.    Wykonawca  
nie  moŜe  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych , a o ich  
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  InŜyniera,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  
poprawek.  W  przypadku  rozbieŜności  opis  wymiarów  waŜniejszy  jest  od  odczytu  ze  skali  
rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  
projektową  i  SST.  Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uwaŜane  za  
wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach  określonego  przedziału  i  
tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  
dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.   W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  
pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SST  i  wpłynie  to  na  niezadawalającą  jakość  
elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi, a roboty  rozebrane  i  wykonane  
ponownie  na  koszt  Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie  terenu  budowy 
 
Zabezpieczenie  terenu  budowy  w  robotach  modernizacyjnych  i  remontowych  (pod  ruchem)  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  terenie   budowy, w  sposób  
określony  w   D-M.-00.00.00.  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu, aŜ  do  zakończenia  i  
odbioru  ostatecznego  robót.  Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  InŜynierowi  
do  zatwierdzenia  uzgodniony  z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem  
projekt  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót  w  okresie  trwania  budowy.  W  zaleŜności  od  
potrzeb  i  postępu  robót  projekt  organizacji  ruchu  powinien  być  aktualizowany  przez 
Wykonawca  na bieŜąco.  W czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  
będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie jak : zapory, światła  
ostrzegawcze, sygnały, itp. Zapewniając  w ten sposób bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych.  
Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w nocy tych  zapór i znaków, dla  
których jest  to  nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki, zapory  i  inne  
urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez  InŜyniera.  Fakt  przystąpienia  do  robót  
Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w sposób  uzgodniony z  InŜynierem  
oraz  przez  umieszczenie, w miejscach  i  ilościach określonych  przez  InŜyniera,  tablic  
informacyjnych, których  treść  będzie  zatwierdzona  prze  InŜyniera.  Tablice  informacyjne  będą  
utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt  
zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  Ŝe  jest  włączony  
w  cenę  umowną.  Zabezpieczenie  terenu  budowy w robotach  o  charakterze  inwestycyjnym  
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  trwania  realizacji  kontraktu  aŜ  
do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót. 
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  
w tym  :  ogrodzenia, poręcze oświetlenie, sygnały  i  znaki  ostrzegawcze, dozorców, wszelkie  inne  
środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody  społeczności  i  innych.  Fakt  przystąpienia  do  robót  
Wykonawca  obwieści  publicznie  przed ich rozpoczęciem w sposób  uzgodniony z InŜynierem  oraz  
przez  umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez  InŜyniera, tablic  informacyjnych,  
których  treść  będzie zatwierdzona  przez  InŜyniera.  Tablice  informacyjne będą  utrzymywane  
przez  Wykonawcę w  dobrym  stanie  przez cały  okres  realizacji  robót.  Koszt  zabezpieczenia  
terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się, Ŝe  jest  włączony  w cenę  
umowną. 
 
1.5.5. Ochrona  środowiska w czasie  wykonywania  robót 
 
Wykonawca  ma  obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie  przepisy  
dotyczące  ochrony  Środowiska  naturalnego. 
W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie : 
• utrzymywać  teren  budowy i wykopy w stanie  bez  wody  stojącej, 
podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony  środowiska na  terenie i  wokół  trenu  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  
uciąŜliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych, w wynikających  ze  skaŜenia,  hałasu  
lub  innych  przyczyn  powstałych w  następstwie  jego  sposobu  działania. 
Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny wzgląd  na  : 
• lokalizację  baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg  dojazdowych, 
• środki  ostroŜności  i  zabezpieczenia  przed : 
• zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami  toksycznymi, 
• zanieczyszczeń  powietrza  pyłami i gazami, 
• moŜliwością  powstania  poŜaru. 
 
1.5.6. Ochrona  przeciwpoŜarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy  ochrony  przeciwpoŜarowej.  Wykonawca  będzie  
utrzymywać sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy, wymagany  przez  odpowiednie przepisy, na terenie  
baz  produkcyjnych, w pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w  
maszynach i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  
przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem   osób  trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty  spowodowane  poŜarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo przez 
personel  Wykonawcy. 
 
1.5.8. Ochrona  własności  publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca  odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia  podziemne, takie  
jak  rurociągi, kable itp. Oraz  uzyska od odpowiednich  władz  będących właścicielami  tych  
urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach planu ich  
lokalizacji.  Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  
instalacji i urządzeń w czasie trwania  budowy.  Wykonawca  zobowiązany jest umieścić w swoim  
harmonogramie rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  robót , które  mają być wykonane w 
zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie  budowy i powiadomić InŜyniera i 
władze  lokalne o zamiarze  rozpoczęcia robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  
instalacji   Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i  zainteresowane  władze oraz z nimi  
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy potrzebnej przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez jego działania  uszkodzenia  instalacji  na  
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena  pracy 
 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy „ Plan bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia”. 
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa i 
higieny 
pracy.  W  szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie  wykonywał pracy w  
warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  
wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie  urządzenia  
zabezpieczające, socjalne  oraz  sprzęt i odpowiednią  odzieŜ  dla  ochrony  Ŝycia  i zdrowia  osób  
zatrudnionych  na  budowie  oraz dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się, Ŝe  
wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyŜej  nie  podlegają  
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie  umownej. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa  i  innych  przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie  przepisy  wydane  przez władze  centralne  i  
miejscowe  oraz  inne  przepisy i  wytyczne,  które są w jakikolwiek  sposób związane z robotami  i  
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  
prowadzenia  robót. 
Wykonawca będzie  przestrzegać  praw  patentowych i będzie w pełni  odpowiedzialny za 
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  
lub  metod i w sposób  ciągły  będzie  informować  InŜyniera  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  
kopie  zezwoleń  i inne  odnośnie  dokumenty. 
 
2.  MATERIAŁY  
 
Wszystkie  uŜyte do wykonania materiały i grunty powinny być zgodne  z  dokumentacją  projektową, 
wymaganiami  określonymi  w  SST i opracowanym przez  Wykonawcę  programem  zapewnienia  
jakości  (PZJ)  zaakceptowanym  przez  InŜyniera. 
 
2.1. Materiały  muszą  pochodzić  ze  Ŝródeł  zaakceptowanych  przez  InŜyniera. 
 
JeŜeli  materiały są róŜnej jakości i z tego samego Ŝródła to naleŜy zmienić  Ŝródło. 
JeŜeli  Wykonawca zdecyduje się na uŜycie materiałów miejscowych to jest zobowiązany : 
• zdobyć prawo eksploatacji Ŝródła 
• określić  jakość i typy sprzętu oraz  technologię  eksploatacji  Ŝródła  i  przeróbki surowców, 
• spełnić  wymogi  ochrony środowiska  podczas  eksploatacji  Ŝródła i przeróbki  surowców, 
• zrekultywować  teren  eksploatacji  Ŝródła  po  zakończeniu  poboru  materiałów. 
InŜynier  ma  prawo inspekcji eksploatacji Ŝródła  i  kontroli materiałów  pochodzących ze  Ŝródła. 
 
2.2. JeŜeli  Wykonawca  nie  wytwarza   mieszanek  mineralno-bitumicznych  i  betonowych, lecz 

podzleca  ich  produkcję  podwykonawcy  to  materiały te powinny  odpowiadać  wymaganiom  
SST, a InŜynier  musi  mieć  zagwarantowaną  jakość  i  prawo  pobrania  próbek do  badań.  Tylko 
wyniki  badań  tych  próbek  mogą  być uznane za miarodajne  do  oceny  jakości. 

2.3. InŜynier  moŜe  dopuścić do uŜycia materiały  posiadające  atest stwierdzający  ich  pełną  
zgodność  z SST przed   wykonaniem   badań  jakości.  Materiały  oparte o atesty mogą  być  
badane w  dowolnym  czasie.  JeŜeli nie  zostanie stwierdzona  zgodność  z  wymaganiami  SST  to  
takie  materiały  zostaną  odrzucone. 

 
2.4. Wykonawca  jest  zobowiązany   do składania  i  przechowywania  materiałów w sposób  

zapewniający  ich  jakość i  przydatność  do  robót.  Materiały  powinny  być  składane oddzielnie - 
wg  asortymentów, frakcji i ich  Ŝródeł  dostaw z  zachowaniem  wymogów  bezpieczeństwa  i z  
moŜliwością  pobrania  reprezentatywnych  próbek.  Szczególne  zasady  obowiązują  dla  
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składowania  i  przechowywania  cementu, bitumów, materiałów  chemicznych  i  paliw. Materiały, 
których  jakość  nie  została  zaakceptowana  lub  do  których  zachodzi  wątpliwość  pod  
względem  jakości,  powinny  być  składowane oddzielnie.  Dostawy  tych  materiałów  naleŜy  
przerwać. 

3.  SPRZĘT   
Dobór  sprzętu  do  wykonania  robót  przewidzianych  w  kontrakcie  powinien  gwarantować  jakość 
robót określoną  w  dokumentacji  projektowej  i  SST. 
Dobór  sprzętu  Wykonawca  przedstawia  w  PZJ  do  akceptacji  InŜyniera. 
W  PZJ  specjalną  uwagę  naleŜy  zwrócić  na  dobór  sprzętu do : 
• wytwarzania  mieszanek  mineralno-bitumicznych 
• wytwarzanie  betonów 
• układania  mieszanek mineralno-bitumicznych, 
• skrapiania  bitumem, 
• zagęszczanie  podłoŜa, korpusu  i  warstw  konstrukcji  nawierzchni, 
• zagęszczanie  mieszanki  betonowej. 
Jakikolwiek  sprzęt, maszyny, urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  
umowy, zostaną  przez InŜyniera  zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do  robót. 
 
4.  TRANSPORT 
Do  środków  transportu Wykonawca  przedstawia  w  PZJ  do  akceptacji  InŜyniera 
4.1. W PZJ  szczególną  uwagę naleŜy  zwrócić na dobór  środków  transportu do : 
4.1.2. Do przewozu mieszanek  mienralno-bitumicznych  wytwarzanych  i  wbudowanych  na  

gorąco. 
Wymagania  : 
• stosować  tylko  samochody o duŜej  ładowności  dostosowane  do  współpracy  z  układarką, 
• ograniczyć  odległość  dowozu  do  30 km  (czas do 1 godz.) 
• powierzchnię wewnętrzną  skrzyń  spryskać  środkiem  zapobiegawczym  przyklejeniu  się  

mieszanki, 
• wyposaŜyć  w  plandeki  do  przykrycia  mieszanki. 
4.1.3. Do  przewozu  lepiszczy,  środków  chemicznych, paliw, cementu  luzem, środki  transportu  

powinny  posiadać  wyposaŜenia  specjalne  w  zaleŜności  od  rodzaju  przewoŜonego  ładunku. 
4.2. Ograniczenia  obciąŜenia  osi  pojazdów. 
Wykonawca  powinien  dostosować  się  do  obowiązujących  ograniczeń  obciąŜeń  osi  pojazdów  
podczas  transportu  materiałów  po  drogach  publicznych  poza  granicami  placu  budowy.  JeŜeli  
Wykonawca  uzyska  zezwolenia  władz  na    uŜycie  o  ponadnormatywnym  obciąŜeniu  osi  i  takich  
pojazdów  uŜyje, to  poniesie  koszty  wzmocnienia  obiektu  mostowego  lub  drogi  i  naprawi  
szkody, jeŜeli  taka  szkoda  powstanie. 
4.3. Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieŜąco,  na  własny  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia  

spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  budowy. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT  
Wszystkie  roboty objęte  kontraktem  powinny być  zgodne z  dokumentacją  projektową, 
wymaganiami  SST  dla  poszczególnych  rodzajów  robót  wyszczególnionych w  przedmiarze robót  
i  z polecenia  InŜyniera. 
Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość  wykonania  wszystkich  elementów  i  
rodzajów  robót  wchodzących w  skład  zadania  budowlanego. 
Wykonanie  kaŜdego  rodzaju  robót  powinny  być  odnotowane  w  dokumentach  budowy   w  
postaci wpisu  do  dziennika  budowy, sporządzenia  dokumentów  badań  i  obmiarów  oraz  
protokółu  odbioru. 
5.1. Dokumenty  budowy 
 
W  okresie  realizacji  kontraktu  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia, przechowywania  i  
zabezpieczenia  następujących  dokumentów  budowy : 
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Pomiary  i  wyniki  badań  muszą  być  prowadzone  na  odpowiednich  formularzach  i  podpisane  
przez  Wykonawcę  i  InŜyniera.  Zapisy  w  dzienniku  budowy  powinny być  dokonywane  na  
bieŜąco  i  chronologicznie  w  odniesieniu  do  występujących  na  budowie  przypadków  
wymagających  odnotowania.   
KaŜdy  zapis  w  dzienniku  budowy  powinien  być  zaopatrzony  w  datę  i  podpis  osoby  
dokonującej  zapisu  z  podaniem  imienia  i  nazwiska, stanowiska  słuŜbowego  oraz  nazw  
instytucji, którą  reprezentuje.  Prawo  do  dokonywania  zapisów  w  dzienniku  budowy  przysługuje  
równieŜ  : 
•  przedstawicielom  państwowego  nadzoru  budowlanego, 
• osobom wchodzącym  w  skład  personelu  Wykonawcy  ale  tylko w  zakresie  bezpieczeństwa  

wykonywania  robót  budowlanych. 
Prowadzenie  dziennika  budowy  naleŜy  do  obowiązków  Kierownika  budowy. 
5.2. Księga  obmiarów  jest  dokumentem  budowy, w którym  dokonuje  się  okresowych  wyliczeń  i  

zestawień  robót  w  układzie  asortymentowym zgodnie z  SST i kosztorysem  ślepym.  Pisemne  
potwierdzenie  obmiarów  przez  InŜyniera  stanowi  podstawę  do  rozliczeń. 

 
6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  wymagania  jakości  robót 
Za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonanych  robót  oraz ich zgodność z  wymaganiami  
SST  odpowiedzialny  jest Wykonawca  robót. 
6.1.1. Do obowiązków  Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty InŜyniera  

programu  zapewnienia  jakości  (PZJ), w którym  przedstawia  się zamierzony  sposób  wykonania  
robót,  moŜliwości techniczne, kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  
z  projektem,  SST  i  poleceniami  InŜyniera.  W  szczególności  program  zapewnienia  jakości  
powinien  zawierać : 

a).  Część  ogólną  opisową : 
• opis  organizacji  wykonania  robót, w tym terminy, sposób  prowadzenia  robót, organizację  ruchu  

na budowie  wraz  z  oznakowaniem  robót, zasady  BHP. 
• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  

elementów  robót, 
• wykaz  zespołów  roboczych, opis ich  kwalifikacji  i  przygotowania  praktycznego, 
• opis  sposobu  i  procedury  kontroli  wewnętrznej  podczas  dostaw  materiałów  sprowadzenia  i  

cechowania  sprzętu  oraz  podczas  prowadzenia  robót, 
• opis  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie odpowiadającymi  wymaganiom, 
• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapisów  pomiarów, nastaw  

mechanizmów  sterujących, a takŜe  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  
procesie  technologicznym, proponowany  sposób i  formę  przekazywania  tych  informacji  
InŜynierowi. 

b). Część  szczegółową  opisującą  dla  kaŜdego  asortymenty  robót : 
• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  podaniem  ich  parametrów  

technicznych  oraz  z  opisem  wyposaŜeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  
pomiarowo-kontrolne, 

• wykaz  środków  transportu (rodzaje i ilości)  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw  itp. 

• sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie  transportu, 
• sposób i procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj i częstotliwość, pobierania  próbek, legalizacja i  

sprawdzenie  urządzeń itp.). prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  
mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót, 

• sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi  wymaganiom. 
Do  obowiązków  Wykonawcy  w  zakresie  zapewnienia  jakości  materiałów 
  między  innymi  naleŜy : 
• wyegzekwować  od  producenta  (dostawcy)  materiałów  odpowiedniej  jakości 
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• przestrzeganie  takich  warunków  transportu  i  przechowywania  materiałów,  które  zagwarantują  

zachowanie  ich  jakości  i przydatności  do  planowanych  robót określenie  i  uzgodnienie  takich  
warunków  dostaw (wielkości  i  częstotliwości), aby  mogła  być  zachowana  rytmiczność  
produkcji, 

• prowadzenie  systematycznej  kontroli  jakości  otrzymywanych  materiałów, zgromadzenie  na  
składowiskach przed  rozpoczęciem  robót  takiej  ilości materiałów  dla  danego  asortymentu 
robót, aby moŜna  było  opracować  recepty  mieszanek  na  reprezentatywnych  próbkach  tych  
materiałów. 

 
6.1.2. Wszystkie  wykonane roboty   i  uŜyte  materiały  powinny  być  zgodne  z  projektem,  

wymaganiami  Szczegółowej   Specyfikacji  Technicznej  (SST )  
6.2. Koszty  badań  kontrolnych  jakości  ponosi  Wykonawca 
 
6.2.1. JeŜeli  wyniki  dostarczonych  przez  wykonawcę  badań  zostaną  uznane  przez  InŜyniera  za  

niewiarygodne, to  moŜe  on  zaŜądać  powtórzenia  badań. 
6.2.2.   JeŜeli  wyniki  się  potwierdzą  i  spełnią  wymagania  SST, to  koszty  tych  badań  ponosi  

Inwestor.  W  przeciwnym  razie  koszty  ponosi  Wykonawca. 
6.3. Dokumenty  budowy 
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się  następujące  dokumenty : 
• dziennik  budowy, 
• rejestr  obmiarów 
• dokumenty  laboratoryjne, 
• pozwolenie  na  realizację  zadania  budowlanego, 
• protokóły  przekazania  terenu  budowy, 
• umowy  cywilno-prawne z osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilno-prawne, 
• protokóły  odbioru  robót, 
• protokóły  z  narad  i  ustaleń, 
• korespondencję  na  budowie. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  jego  spowoduje  jego  natychmiastowe  
odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.   
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  InŜyniera  i  przedstawione  do  wglądu  
na  Ŝyczenie   Zamawiającego. 
7.  Obmiar  robót   
Obmiar  robót  polega  na  wyliczeniu  i  zestawieniu  rzeczywistej  ilości  wykonanych  robót  i  
wbudowaniu  materiałów.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca, a  wyniki  zamieszcza  w  rejestrze  
obmiarów.  Obmiar  robót  obejmuje  roboty  ujęte  w  kontrakcie  oraz  dodatkowe  i  
nieprzewidziane. 
Roboty  podane  są  w  jednostkach  według  SST  i  kosztorysu  ślepego.  Roboty  pomiarowe    do  
obmiaru  powinny  być  wykonane w sposób  jednoznaczny 
i  zrozumiały. 
7.1. Obmiar  robót  zanikających  się  w  czasie  ich  wykonania 
7.2.  Obmiar  robót  ulegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem 
7.3.   Obmiar  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  powinny  być  uzupełnione  szkicami  

w  księdze  obmiaru lub  dołączone  do  niej  w  formie załącznika. 
7.4. Obmiar  robót  ziemnych   powinien  być  wykonany  metodą  pomiaru  przekrojów  

poprzecznych. 
•  m3  wykopu  oznacza  objętość  gruntu  mierzoną  w  stanie  rodzimym, 
• m3  nasypu  oznacza  objętość  wbudowanego  w  nasyp  materiału  mierzony  po  zagęszczeniu  

nasypu. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT  
Odbiór  jest  to  ocena  robót  wykonanych  przez  Wykonawcę. 
8.1. Podział  odbiorów 
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8.1.1. Obiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu. 
Jest  to  finalna  ocena  ilości  i  jakości  wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  
ulegną  zakryciu,  odbioru  robót  dokonuje  InŜynier. 
 
8.1.2. Odbiór  częściowy 
Jest  to  ocena  ilości  i  jakości  wykonanych  robót,  stanowiący  zakończony  odrębny  element   
konstrukcyjny  lub  technologiczny  wymieniony  w  kontrakcie,  wraz  z  ustaleniem  naleŜytego  
wynagrodzenia,  odbioru  robót  dokonuje  InŜynier 
 
8.1.3. Odbiór  ostateczny 
8.1.4. Odbiór  ostateczny   polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  

odniesieniu  do  ich  ilości, jakości  i  wartości. 
 
8.1.5.  Obiór  pogwarancyjny 
Jest  to  ocena  zachowania  wymaganej  jakości  elementów  robót  w  okresie  gwarancyjnym  oraz  
prac  związanych  z  usuwaniem  wad  ujawnionych  w  tym  okresie. 
8.2. Dokumenty  do  odbioru  robót 
 
8.2.1. Wykonawca  przygotowuje  do  odbiorów  częściowych  i  odbioru  końcowego  następujące  

dokumenty  : 
• dokumentację  projektową  i  SST, 
• receptury  i  ustalenia  technologiczne, 
• dziennik  budowy  , 
• wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych, 
• atesty  jakościowe  wbudowanych  materiałów, 
• geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu, 
• kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej. 
 
8.3. Badania  i  pomiary  w  odbiorach  robót : 
 
8.3.1. Podstawą  do  oceny  jakości  i  zgodności  odbieranych  robót  z  dokumentacją  projektową  i  

SST  są  badania  i  pomiary  wykonywane  zarówno  w  czasie  realizacji jak  i  po  zakończeniu  
robót  oraz  oględziny  podczas  dokonywania  odbioru. 

8.3.2. Podstawą  do  odbioru   są  oględziny  oraz  badania  techniczne  i  pomiary  wykonywane  
przez  laboratorium,  obsługę  geologiczną,  zaakceptowane  przez  Inwestora  oraz  Dokonywane  
przez  komisję  odbioru. 

 
8.3.3. Zgłoszenia  do  odbioru  Wykonawca  dokonuje  wpisem  do  dziennika  budowy  i  

przekazuje  InŜynierowi  kompletny  operat  kalkulacyjny  (końcową  kalkulację  kosztów). 
8.4. InŜynier  po stwierdzeniu    zakończeniu  robót  i  sprawdzeniu  kompletności  operatu  

kalkulacyjnego  potwierdza  Wykonawcy  jego  przyjęcie  i  przedkłada  operat  Inwestorowi. 
8.5. Obioru  końcowego  dokonuje  komisja  powołana  przez  Inwestora.  Jakość  i  ilość 

wykonanych  robót  komisja  stwierdza na podstawie operatu  kalkulacyjnego  oraz  badań  i  
pomiarów  wymienionych  w  pkt. 8.3.  JeŜeli  komisja  stwierdzi, Ŝe  jakość  wykonanych  robót  
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  w  dokumentacji  projektowej i  SST  z  uwzględnieniem  
tolerancji,  lecz nie ma większego  wpływu na cechy  eksploatacji  obiektu,  to  dokonuje  
potrąceń  jak za wady trwałe.  JeŜeli  komisja  stwierdzi, Ŝe jakość  robót znacznie  odbiega  od  
wymaganej w dokumentacji projektowej  i  SST,  to wyłącza te  roboty z odbioru. 
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9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

 
9.1. Ustalenia  ogólne. 
 
Rozliczenie  robót  następuje na podstawie ilości  wykonanych  faktycznie  robót i ceny jednostkowej.  
Podstawą  płatności są  ceny  jednostkowe  skalkulowane  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji kosztorysu. 
Ceny  obejmują  wszystkie  czynniki  konieczne  do  prawidłowego  wykonania robót, określone dla 
tej roboty w  SST  i  dokumentacji  projektowej.  Cena  jednostkowa  lub  kwoty  ryczałtowe robót 
będą obejmować  :  robociznę  bezpośrednią  wraz  z  towarzyszącymi  kosztami,  wartość  zuŜytych 
materiałów 
wraz  z  kosztami  zakupu, magazynowania, ewentualnych  ubytków i transportu 
na teren  budowy,  wartość  pracy  sprzętu wraz z towarzyszącymi  kosztami, koszty  pośrednie,  zysk  
kalkulacyjny  i  ryzyko.  Podatki obliczone zgodnie z  obowiązującymi  przepisami.  
Warunki umowy i   wymagania  ogólne  D-M.-00.00.00. 
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy i wymagań ogólnych  zawartych w  D-
M.-00.00.00  obejmuje  wszystkie  warunki  określone w  ww. dokumentach, a nie  wyszczególnione  
w  kosztorysie. 
 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawa  z  dnia  7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane  (Dz.U.Nr 89 poz. 414) 
10.2. Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15  grudnia  1994 r. 

w sprawie  dziennika  budowy oraz  tablicy informacyjnej  (M.P. Nr 2 z 1995 r poz. 29). 
10.3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach  publicznych  (Dz.U. Nr 14 poz. 60) 
10.4.  - podane w SST w asortymentach. 
 
 
 
 
D.  01.01.01.  ODTWORZENIE  I  WYZNACZENIE  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   budową  drogi dojazdowej  ( wewnętrznej)  i  stanowisk  
parkowania .  
1.2.  Zakres  stosowania  SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  
przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST 
ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  wymienionych  w  
pkt.  1.1. 
Zakres  robót  obejmuje  : 
• wytyczenie  w  oparciu  o  zaktualizowaną  przez  Wykonawcę  osnowę  geodezyjną  punktów  

geodezyjnych      projektowanego  dojazdu.   
 
1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszym  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami,  wytycznymi  i  
określeniami  podanymi  w  DM.00.00.00  „Wymagania  ogólne  „. 
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1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  i  ich  zgodność  z  
dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami  InŜyniera.  Ogólne  wymagania  robót  podano  w  
SST  DM.00.00.00. 
„Wymagania  ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów 
Do  stabilizacji  punktów  osi  trasy  naleŜy  uŜywać  : 
• palików  drewnianych  lub  rurek  stalowych  -  dla  punktów  zlokalizowanych  w  gruntowym  

pasie  rozdziału, 
• gwoŜdzi  z  folią  lub  prętów  stalowych  -  dla  punktów  zlokalizowanych  w  nawierzchni  

asfaltowej. 
Do  stabilizowania  punktów  wysokościowych  -  reperów  roboczych  (kiedy  zajdzie  potrzeba  ich  
odtworzenia  lub  zagęszczenia  ),  naleŜy  uŜyć  słupków  betonowych. 
Jako  repery  robocze  moŜna  wykorzystać  punkty  stałe  na  stabilnych  budowlach  wzdłuŜ  trasy. 
Do  wyznaczenia  przekrojów  poprzecznych  moŜna  uŜywać  palików  drewnianych  lub  rurek  albo  
prętów  stalowych.  Do  wykonania  opisów  i  oznaczeń  punktów  moŜna  uŜywać  farby  
chlorokauczukowej  w  dowolnym  kolorze  oprócz  białego. 
3.  SPRZĘT   
Roboty  pomiarowe  naleŜy  wykonać  następującym  sprzętem  geodezyjnym  gwarantującym  
dokładności  podane  w  pkt. 5  -   teodolity  lub  tachimetry,  niwelatory,  dalmierze,  tyczki,  łaty,  
taśmy  stalowe  i  szpilki 
4.  TRANSPORT 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  SST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
5.  WYKONANIE  ROBÓT   
Prace  pomiarowe  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  pkt.  1.3.  oraz  instrukcjami  GUGiK  wymienionymi  
w  pkt. 10  niniejszej  SST.  Zamawiający  ma  obowiązek  przekazać  Wykonawcy  „Materiały  
geodezyjne”  (zawarte  w  dokumentacji  projektowej)  potrzebne  do  wykonania  robót  
wymienionych  w  pkt.  1.1. 
Roboty  obejmują  wykonanie  : 
• odtworzenia  dla  potrzeb  dokumentacji  projektowej, 
• punktów  osi  trasy, 
• punktów  wyznaczających  mierzone  przekroje  poprzeczne, 
• reperów  roboczych, 
• wyznaczenia  przekrojów  poprzecznych  z  wytyczeniem  dodatkowych  przekrojów  według  

potrzeb, 
• zastabilizowania  punktów  w  sposób  chroniący  je  przed  zniszczeniem, 
• oznakowania  robót  i  jego  utrzymanie, 
• wykonanie  wszystkich  niezbędnych  pomiarów,  prób  i  badań. 
Wykonawca  wykona  roboty  ujęte  w  SST  z  zachowaniem  wymienionych  niŜej  wymagań  : 
1). Punkty  osi  trasy  powinny  być  zastabilizowane  materiałami  określonymi  w  pkt. 2  i  
dodatkowo  oznaczone  palikami  pomocniczymi. 
2). Repery  robocze  powinny  być  osadzone  (w  gruncie)  lub  zlokalizowane  (na  elementach  
budowli)  w  sposób  wykluczający  osiadanie. 
3). Punkty  osnowy  pomiarowej  i  repery  powinny  być  dowiązane  dwukrotnym  pomiarem  do  
punktów  poligonizacji  państwowej  i  reperów  państwowych. 
4). Tolerancja  odtworzenia  (wyznaczenie)  punktów : 
• dla  robót  prócz  warstwy  ścieralnej  -  od  0  do  - 10  mm 
• dlaq  wysokości  -  od  0  do  +  5  mm 
5). Przekroje  poprzeczne  naleŜy  wyznaczyć  w  miejscach  określonych  w  dokumentacji  
technicznej. 
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6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
kontrola  polega  na  sprawdzeniu  wykonania  robót  geodezyjnych  zgodnie  z  wymogami  i  
dokładnościami  wymienionymi   w  pkt.  5. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT  
Jednostką    obmiaru  odtworzenia  trasy  i  wyznaczenia  punktów  wysokościowych  jest  kilometr  
(km)  wyznaczonej  sytuacyjnie  i  wysokościowo  oraz  zastabilizowania  trasy. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT   
Roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  odbiera  InŜynier  na  podstawie  przedstawionych  przez  
Wykonawcę  szkiców,  dzienników  pomiarowych  i  protokółów  wg  zasad  określonych  w  SST  
DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Płatność  za  jednostkę  zgodnie  z  pkt.  7  po  dokonaniu  odbioru  robót  wg  pkt.  8. 
Cena  jednostkowa  obejmuje  : 
wykonanie  wszystkich  niezbędnych  czynności  określonych  w  niniejszej  SST  na  podstawie  
szkiców  i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych  oraz  protokółów  kontroli  zgodnie  z  zasadami  
określonymi  w  SST 
DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne  „.  Pozyskiwania  niezbędnych  materiałów  geodezyjnych,  
wykonanie  niezbędnych  zgłoszeń  i  innych  czynności  przewidzianych  odpowiednimi  przepisami,  
zakup  i  transport  materiałów  i  sprzętu. 
 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE   
Instrukcja  techniczna  0-1.  Ogólne  zasady  wykonywania  prac  geodezyjnych. 
Instrukcja  techniczna  G-3.  Geodezyjna  obsługa  inwestycji.  Główny  Urząd  Geodezji  i  
Kartografii,  Warszawa  1979 r. 
Instrukcja  techniczna  G-1.  Geodezyjna  osnowa  pozioma,  GUGiK,  1978 r 
Instrukcja  techniczna  G-2.  Wysokościowa  osnowa  geodezyjna,  GUGiK, 1983 r 
Instrukcja  techniczna  G-4.   Pomiary  sytuacyjne  i  wysokościowe,  GUGiK  1979 r 
Wytyczne  techniczne  G-3.2.  Pomiary  realizacyjne,  GUGiK  1983 r 
Wytyczne  techniczne  G-3.1.  Osnowy  realizacyjne,  GUGiK  1983 r. 
 
 
 
 
D.01.02.04.  ROZBIÓRKI  ELEMENTÓW  DRÓG  I  ULIC  
 
1.  WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)   są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  budową  drogi  wewnętrznej  i  stanowisk  parkowania. 
 
1.2. Zakres  stosowania  SST 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  
zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w pkt.  1.1.  
 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST 
ustalenia  zawarte w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  rozbiórkę  : 
• krawęŜnika  betonowego  ul. Szkolnej  (odcinek  wjazdu) 
• ław  pod  krawęŜniki, 
• nawierzchnia    z  kostki  brukowej  chodnika 
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Określenie  podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszym  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami i  
określeniami   podanymi w  DM. 00.00.00  „Wymagania  ogólne”. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  i ich  zgodność z dokumentacją  
projektową,  SST  i  poleceniami  InŜyniera.  Ogólne  wymagania  robót  podano  w SST  
DM.00.00.00. „Wymagania  ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY   -   NIE  WYSTĘPUJĄ 
 
3.  SPRZĘT 
Rozbiórka  krawęŜników  betonowych  i  nawierzchni  chodnika,  będzie  wykonywana  ręcznie.   
Gruz  z  rozbiórki   do  wywozu  wg  wskazań  Inwestora 
 
4.  TRANSPORT 
Rozebrane  krawęŜniki  i  obrzeŜa  są  własnością  Inwestora  i  powinny  być  usunięte  z  placu  
budowy  dowolnymi  środkami  transportu. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1. Rozbiórkę  krawęŜników,  chodnika  i  obrzeŜy  wykonać  ręcznie 
 
5.1. Wykonawca  przedstawi  InŜynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  ruchu  na  czas  

wykonywania  prac  rozbiórkowych  w  obrębie  robót. 
 
6.  KONTROLA  ROBÓT 
Kontrola  jakości  wykonanych  robót  rozbiórkowych  polega na sprawdzeniu  kompletności  
wykonania  robót  oraz  wywozu  gruzu  z  miejsca  budowy. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką  obmiaru  robót  związanych  z  rozbiórką  elementów  dróg  i  ulic  jest  dla  krawęŜników  
o  obrzeŜy  betonowych  metr  (m.)  oraz  dla  nawierzchni  chodnika  metr  kwadratowy  (m2). 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
Odbioru  wykonanych  robót  rozbiórkowych  dokonuje  InŜynier  na  budowie  na  zasadach  
określonych  w  SST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI   
 
9.1. Cena  jednostkowa : 
Cena  jednostkowa obejmuje  rozebranie : 
• krawęŜnika  betonowego  20x30 cm 
• ław pod  krawęŜniki, 
• załadunek  gruzu  z  rozbiórek 
• gruz  z  nawierzchni  bitumicznej 
 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE  -  NIE  WYSTĘPUJĄ. 
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D.02.01.01.  WYKONANIE  WYKOPÓW  W  GRUNTACH  KAT.  I - V  
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych  (wykopy)  związanych  z  budową  dróg  wewnętrznych    
dojazdowych  i  zespołu   parkingów   dla  samochodów  osobowych . 
 
1.2. Zakres  stosowania  SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  
przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  p. 1.1.  
1.3. Zakres  robót  objętych  SST 
Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z  
wykonaniem  wykopów  i  obejmują : 
• koryta  pod  nawierzchnie  drogowe 
• wykopy  gruntu  wynikające  z  niwelety ,  ukształtowania  terenu    korytowania 
• Określenia  podstawowe 
1.4.1. Głębokość wykopów   -  róŜnica  rzędnej  terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

wykopu. 
1.4.2.   Odkład  -   miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych w 

czasie wykonania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz  innych  prac  
związanych z trasą  drogową. 

1.5. Pozostałe  określenia -  podane w niniejszej  ST  są  zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi  
normami i  definicjami   podanymi  w  ST  DM.00.00.00. „Wymagania  ogólne”. 

1.6. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca  robót  jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja  
projektową.  ST  i  poleceniami  InŜyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące robót podano w ST 
DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne” 
2.  MATERIAŁY  
2.1. Wymagania  ogólne 
Wymagania  ogólne podano w  ST  DM. 00.00.00  „Wymagania  ogólne”. 
2.2. Stosowane  materiały 
Grunty uzyskane przy  wykonaniu wykopów po zbadaniu laboratoryjnym powinny zostać uŜyte do  
wykonania   nasypów oraz jako materiał wbudowany w pas rozdziału. 
3.  SPRZĘT   
3.1. Wymagania  ogólne 
Sprzęt  powinien  odpowiadać wymaganiom określonym w  ST  DM.00.00.00  „Wymagania  ogólne”. 
3.2. Dobór  sprzętu 
Przewiduje się uŜycie  :  koparek,   i  spycharek 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania  ogólne 
Ogólne  wymagania podano  w  ST  DM.00.00.00. „Wymagania  ogólne”. 
Wybór  środków transportu oraz  metod  transportu powinien być dostosowany  do kategorii  gruntu, 
jego  objętości,  technologii odspajania i załadunku oraz od odległości  transportu.  Wydajność  
środków  transportu powinna być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  uŜywanego  do  
wykonania  wykopów. 
4.2. Dobór środków transportu 
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Przewiduje się uŜycie  :    samochodów  samowyładowawczych. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT  
5.1. Zasady wykonywania  robót 
Ogólne  zasady wykonywania robót podano w  ST  DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Przed  przystąpieniem do  wykonywania robót ziemnych  Wykonawca powinien zapoznać się z 
przebiegiem urządzeń podziemnych, występujących na odcinku prowadzonych robót. Przebieg tych 
urządzeń  Wykonawca oznaczy w terenie za pomocą znaków, zaakceptowanych przez  InŜyniera.  
Zabezpieczenia  skrzyŜowań wykopu z urządzeniami  podziemnymi powinno być wykonane w sposób 
wskazany przez uŜytkowników  tych  urządzeń i powinno być uwzględnione w stawce  jednostkowej  
robót. 
W  odległości  co  najmniej  2 m. z kaŜdej strony  urządzenia podziemnego  Wykonawcy  nie  wolno  
prowadzić  robót  ziemnych  za pomocą  sprzętu  mechanicznego, nawet  jeśli  ustalona  głębokość  
istniejących  przewodów   jest  poza  granicami robót w płaszczyŜnie  pionowej.  Wykonawca  nie  
moŜe  bez  zgody  InŜyniera  przekroczyć  ustalonej  granicy  prowadzenia  robót  w  płaszczyŜnie  
poziomej.  Wykonawca  zabezpieczy  dojazd  słuŜb  specjalnych  (np. straŜy poŜarnej)  i  dojścia  do  
posesji  na  własny  koszt. 
5.2. Zakres  robót 
5.2.1. Roboty  pomiarowe 
NaleŜy  przeprowadzić  zgodnie  ze  specyfikacją  ST  D.01.01.01.  „Odtworzenie  trasy  i  punktów  
wysokościowych ‘, lecz nie  rzadziej  niŜ  co  50 m. 
5.2.2. Wykonywanie  wykopów 
Wykonywanie  wykopów  powinno  postępować  w  kierunku  podnoszenia  niwelety, aby  umoŜliwi ć  
odpływ  wody  z  wykopu.  Odchylenie  osi  wykopu  od  osi  projektowanej  nie  moŜe  być  większe  
niŜ  0,10 m.  
Odchylenia  rzędnych   niwelety  w  stosunku do  rzędnych  projektowanych  nie  mogą  być  większe  
niŜ  = 1 cm   I  -  3 cm.  Grunty  z  wykopu  są  własnością   Wykonawcy  i  powinny  być  natychmiast  
usunięte z  terenu  budowy.  Grunty  w  ilości   3498  m3 jako  nadmiar  naleŜy  przewieŜć   poza  
teren  budowy. 
Jeśli  wskutek  zaniedbań  Wykonawcy  grunty  podłoŜa  ulegną  nawodnieniu, które spowoduje  ich   
długotrwałą  nieprzydatność,  ma  on  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i  zastąpienia  ich  
gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt,  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  dopłat  ze  strony  
Zamawiającego. 
 
5.2.3. Postępowanie  dla  zabezpieczenia  podłoŜa  naturalnego 
Wykonawca  powinien dołoŜyć  wszelkich  starań  aby  nie  został  naruszony  rodzimy  grunt  sypki  
w  naturalnym  podłoŜu. W tym  celu  grubość  warstwy  zabezpieczającej  naturalne  podłoŜe  
powinna wynosić  0,2  m. Odchylenie  grubości  warstwy  nie  powinno  przekroczyć  ±  3  cm.  
Zdjęcie  tej  warstwy  powinno  nastąpić  bezpośrednio  przed  ułoŜeniem  warstwy  konstrukcyjnej.  
Zagęszczenie  gruntu  (podłoŜa)  w  wykopie  powinno  być  nie  mniejsze niŜ  1,03  (w górnej 
warstwie  grub. 20 cm). 
 
6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
Ogólne  zasady  kontroli podano  w  ST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
6.1. Kontrola  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  
Przed  rozpoczęciem  wykopów  naleŜy  sprawdzić  prawidłowość  wykonania  robót  pomiarowych  i  
robót  przygotowawczych  wg  następujących  zasad : 
• Sprawdzenie  robót  pomiarowych  -   oś  wykopu  naleŜy sprawdzić na wszystkich załamaniach  

pionowych i krzywiznach w poziomie  oraz  co  100 m. na prostych i co 50 m. na łukach, robocze  
punkty  wysokościowe naleŜy  sprawdzić  niwelatorem na całej  długości  budowanego  odcinka;  
powinny  być  wyznaczone nie  rzadziej niŜ co  250  m.  tolerancja  wysokości  ±  0,5 cm,  
wyznaczenie  wykopów  naleŜy sprawdzić  taśmą  i  szablonem z poziomicą  co  20  -  40 m. 

• Sprawdzenie  robót  przygotowawczych   -  czy  przesunięto  przewody  podziemne  kolidujące  z  
prowadzonymi  robotami  oraz  czy  w  sposób  trwały  oznakowano  przewody  podziemne  
krzyŜujące  się  z  wykopami,  czy  teren  pod  korpus  budowli  został  oczyszczony  z  pni drzew,  
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pozostałości  po  robotach  rozbiórkowych  itp.  Czy  zdjęto i zabezpieczono  ziemię  urodzajną,  
czy  zapewniono  odprowadzenie  wód  powierzchniowych  i  gruntowych,  czy  wykonano  i  
oznakowano  drogi  objazdowe czy  istnieje  moŜliwość  dojazdu słuŜb  specjalnych  (np. straŜ 
poŜarna). 

6.2. kontrola  wykonania  wykopów 
W czasie wykonywania robót  naleŜy sprawdzać  z  częstotliwością, gwarantującą  naleŜyte  
wykonanie  robót, czy odwodnienie  i  usytuowanie  wykopów  odpowiada  wymaganiom, określonym  
w  p. 5.  Po  wykonaniu  robót  naleŜy  zbadać,  czy  pod  względem  kształtu  i  wykończenia  oraz  
dokładności  wykonania, czy wykopy nie  przekraczają  tolerancji określonych  w  pkt. 5 .  Szerokość  
dna  i  głębokość  rowu  nie  mogą się róŜnić  od  wymiarów  projektowych  o więcej  niŜ  ±  5  cm  co  
200 m.  na  prostych, w punktach  głównych  łuku, co  100 m.  na  łukach  o  R>  100 m.  i co  50 m. 
na łukach  o  R< 100 m.  oraz  w  miejscach  wątpliwych.  Pomiar  rzędnych  z  tą  samą  
częstotliwością.  Pomiar  dna  rowu  niwelatorem   co  200 m.  oraz  w  punktach  wątpliwych.  NaleŜy  
ponadto  sprawdzić  zagęszczenie  górnej  strefy  korpusu  w  wykopie  zgodnie  z pkt. 5. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT  
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  DM.00.00.00.  „ Wymagania  ogólne”. 
Wykopy  naleŜy obliczać według objętości wykopu w stanie rodzimym w oparciu o metodę  
przekrojów  poprzecznych, zgodnie z wymiarami  podanymi  na  rysunkach Dokumentacji 
Projektowej  oraz  zmianami  
zaakceptowanymi  przez  InŜyniera.  Jednostką  obmiarową  robót jest 1  m3 wykopu w stanie  
rodzimym. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
Odbiór  robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami  określonymi w  ST 
DM.00.00.00. „Wymagania  ogólne”.  Wykopy  uznaje się wykonane zgodnie z  Dokumentacją 
Projektową, wymogami  niniejszej  ST,  jeŜeli wszystkie  wyniki  badń,  przeprowadzone wg  ustaleń  
p. 6  będą  pozytywne. 
W  przypadku, gdy  choć  jeden  element  badań  wykonano  niezgodnie  z  wymaganiami, 
Wykonawca  zobowiązany jest doprowadzić  roboty  do  zgodności  z  wymaganiami  i  przedstawić  
je  do  ponownego  odbioru. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Ogólne  zasady płatności podano w ST DM.00.00.00.  „Wymagania ogólne”.   Płatność  na  podstawie  
jednostki  obmiaru w pkt. 7  naleŜy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  wynikami  badań. 
Cena  wykonanych  wykopów  obejmuje : 
• prace  pomiarowe, dowiezienie  sprzętu, 
• wyznaczenie granicy robót, 
• wykonanie  wykopu  z  przemieszczenie w  nasyp, 
• przeprowadzenie  wymaganych  badań, 
• wykonanie  niezbędnego  odwodnienia na  czas  robót, 
• profilowanie  dna  wykopu, rowów, skarp, 
• zagęszczenie  powierzchni  wykopu, 
• odwiezienie  sprzętu, uporządkowanie  terenu  robót. 
 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
PN-B-02480; 1986    „Grunty  budowlane. Określenia, symbole, podział i opis  gruntów.” 
PN-S-02205;  1997   „ Roboty  ziemne. Wymagania i badania” 
PN-B-04452; 1974  „Grunty budowlane. Badania polowe” 
PN-B-04481 ; 1988   „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”. 
PN-S-02204 ; 1997   „Drogi  samochodowe. Odwodnienie  dróg” 
BN-778931-11         „ Oznaczenie wskaŜnika zagęszczenia  gruntu: 



                                                SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA ODBIORU                                                                  19                                        
                                           BUDOWA  GIMNAZJUM  I  HALI  SPORTOWEJ  w  PRZYSTAJNI  

 
 

D.02.03.01.  WYKONANIE  NASYPÓW W  GRUNTACH  KAT.  I - V 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru   robót  związanych  z   budową  nasypu  pod  drogi  dojazdowe  i  zespołu  
parkingowe 
Zakres  stosowania  SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  
przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  p. 1.1. 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z  
wykonaniem   nasypów. 
1.4. Określenia  podstawowe 
WskaŜnik  zagęszczenia  gruntu - wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,  określone  
wg  wzoru:                                         Pd 
                                      Ls   =   -------- 
                        Pds 
gdzie  : 
Pd  -  gęstość  objętościowa  szkieletu  zagęszczonego  gruntu  [ Mg/m3 ] 
Pds -  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,  
określona  w  normalnej  próbie  Proctora  zgodnie  z  PN -B- 04481. SłuŜąca do  oceny  zagęszczenia  
gruntu w robotach ziemnych,  badana  zgodnie  z  normą  BN-77/8931-12.  [Mg/m3]. 
WskaŜnik  róŜnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  niespoistych,  
określona  wg  wzoru  : 
 
                        
                                                  d60 
                                        U =  ----------  
                                                  d10 
 gdzie : 
  d 60  -  średnica  oczek  sita  przez  które  przechodzi  60%  gruntu  [mm] 
  d10  -   średnica  oczek  sita  przez  które  przechodzi  10%  grunt  [mm] 
Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  
normami  i  definicjami  podanymi  w  ST  DM.00.00.00. „ Wymagania  ogólne”. 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  
Dokumentacją  Projektową , ST  i  poleceniami  InŜyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  
podano  w  ST DM.00.00.00. „Wymagania  ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY  
 
2.1. Warunki ogólne  stosowania  materiałów  
Warunki  ogólne  stosowania  materiałów  podano  w  ST  DM.00.00.00. „Wymagania  ogólne”. 
2.2. Stosowane  materiały 
2.2.1. Przydatność  gruntów  do  wykonywania  nasypów 
 
Przewiduje  się  wykonanie  nasypów s robót  podłuŜnych i  poprzecznych.  Wybór  gruntu  do  
wykonania  nasypów  powinien  być  dokonany po przeprowadzeniu  badań  laboratoryjnych i  
zakwalifikowaniu  go  jako  przydatnego, tzn. Takiego, który  spełnia  wymaga określone w  PN-S-
02205; 1997 r  oraz  ewentualne  dodatkowe  wymagania  określone w niniejszej  ST   oraz  uzyskał  
akceptację  InŜyniera.   Akceptacji dokonuje   InŜynier  na  bieŜąco w czasie trwania robót ziemnych, 
na podstawie przedkładanych   przez  Wykonawcę  wyników  badań   laboratoryjnych.  Górną  
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warstwę nasypu o grubości co najmniej  0,5 m.  naleŜy wykonać z gruntów, dla których wskaŜnik  
róŜnoziarnistości  gruntów  U > 5, a współczynnik  filtracji  k10 > 6 x 10¯5   m/s  zgodnie  z  
ustaleniami  PN-S-02205.  Pozostałą  część  nasypu  moŜna  wykonać  z  gruntów, dla  których  
wskaŜnik  róŜnoziarnistości  gruntów  U > 3, a  współczynnik  filtracji  k10  <  10¯ 5  m/sek. 
Średnica  ziaren  gruntu  nie  powinna  przekraczać  200  µm. 
W celu  określenia  przydatności  gruntu do wbudowania w nasyp  naleŜy  wykonać  : 
• badanie  makroskopowe, 
• oznaczenie  składu  granulometrycznego, 
• badanie  zawartości  części  organicznych 
• oznaczenie cięŜaru  właściwego 
• oznaczenie  wilgotności  optymalnej  oraz  określenie  wskaŜnika  zagęszczenia. 
JeŜeli  Wykonawca  wbuduje  w  nasyp  grunty  nieprzydatne  lub nie uwzględni zastrzeŜeń  i  
wymagań  określonych   w  ST ;  przywołanych normach oraz zgodnych  z  poleceniami  InŜyniera, to  
wszystkie  takie  części  nasypu zostaną   przez  Wykonawcę  na  jego  koszt  usunięte  i  wykonane  
powtórnie z materiałów  o  odpowiednich  właściwościach.  Nie  wolno  uŜywać  budowy  nasypów  
gruntów  : 
organicznych, tj. takich  gruntów  rodzimych, w których zawartość  części  organicznych  przekracza  
2%  gruntów  i  materiałów  pęczniejących, dla których pęcznienie po 4 dobach  przekracza  4%  
gruntów  spoistych    
granicy płynności powyŜej  65 %  i (lub) wskaŜniku  plastyczności  powyŜej  45%  gruntów  
niezagęszczalnych,  dla  których  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu gruntowego jest 
mniejsza  od  1,5 Mg/m3,  rozpadowych  ŜuŜli  wielkopiecowych  i  innych  ŜuŜli  metalurgicznych. 
2.2.2. Woda 
Wodę  wodociągową  moŜna  stosować  bez  badań  laboratoryjnych. 
 
3.  SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne  warunki  stosowania  sprzętu 
Ogólne  warunki stosowania  sprzętu  podano  w  ST  DM.00.00.00. „ Wymagania  ogólne”. 
3.2. Dobór  sprzętu 
Do  zagęszczania  przewiduje  się  walce, zagęszczarki  płytowe  wibracyjne ręczne lub mechaniczne.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego  
wpływu na  właściwości gruntu, w czasie transportu, wbudowania  i  zagęszczania.  NiezaleŜnie  od  
przyjętego  sprzętu  Wykonawca  jest  całkowicie  odpowiedzialny  za  wybrane  przez  siebie  metody  
robót  i  sprzęt w celu  uzyskania  odpowiedniego wskaŜnika  zagęszczenia. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Warunki ogólne  transportu 
Ogólne  warunki  transportu podano w ST  DM.00.00.00. „Wymagania  ogólne”. 
4.2. Wybór  środków  transportu 
Grunt  powinien  być  przewieziony do miejsca wbudowania niezwłocznie po jego pozyskaniu. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT  
 
5.1. Ogólne  warunki  wykonania  robót 
Ogólne  warunki  podano  w  ST  DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  Wykonawca  przedstawi  
InŜynierowi  do  zaakceptowania  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót,  uwzględniające  
wszystkie  warunki, w jakich  będą  realizowane  roboty. 
5.2. Zakres  wykonywanych  robót 
5.2.1. Wyznaczenie  robót 
Wykonanie  nasypów  powinno  być  poprzedzone wyznaczeniem  krawędzi za pomocą palików w 
odstępach nie  większych niŜ  50 m. 
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5.2.2. Formowanie  nasypów 
Nasypy naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową  i  wskazaniami  InŜyniera  przy  
zachowaniu  odpowiedniego  przekroju  poprzecznego  i  profilu  podłuŜnego.  W  skarpie  
istniejącego  nasypu  naleŜy  wykonać stopnie  o spadku górnej powierzchni  4% ± 1%  w  kierunku  
zgodnym z pochyleniem skarpy  (schodkowanie).  Nachylenie  skarpy  nasypu powinno wynosić  1 : 
1,5. 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik  zagęszczenia  gruntów  rodzimych,  zalegających w 
górnej strefie  podłoŜa  nasypu,  do  głębokości  0,5 mm od powierzchni  terenu. JeŜeli  wartość  
wskaźnika zagęszczenia  Is  jest  mniejsza niŜ 0,95  Wykonawca  powinien  dogęścić  podłoŜe  tak,  
aby  powyŜsze  wymaganie  zostało  spełnione.  JeŜeli  wskaźnik  ten  nie  moŜe  być  osiągnięty  
przez  bezpośrednie  zagęszczanie  podłoŜa,  to  naleŜy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntu  
podłoŜa,  umoŜliwiające  uzyskanie  wymaganego wskaźnika  zagęszczenia. 
W  celu zabezpieczenia  nasypu  przed  nadmiernym  zawilgoceniem  jego  powierzchnia  po  
zakończeniu  robót  ziemnych  powinna  być  równa  i  mieć  spadki  potrzebne  do  prawidłowego  
odwodnienia. 
RóŜnica  w  stosunku  do  projektowanych  rzędnych  robót  ziemnych  nie moŜe przekraczać  + 1 cm  
i  -  3 cm.  Szerokość  nasypów  nie  moŜe  róŜnić  się od szerokości projektowanej  o  więcej niŜ  10 
cm,  a 
krawędzie  korony nie  powinny  mieć   wyraźnych  załamań. 
W  celu  zapewnienia  stateczności  i  równomiernego  osiadania  nasypu  naleŜy  przestrzegać 
następujących  zasad : 
• Nasypy  naleŜy  wykonywać  metodą  warstwową  z  gruntów  przydatnych  do  budowy  nasypów.  

Nasypy  powinny być  wznoszone  równomiernie  na  całej  szerokości. 
• Grubość  warstwy  w  stanie  luźnym  powinna  być  dobrana w zaleŜności  od  rodzaju  gruntów  i  

sprzętu  uŜywanego do  zagęszczenia,  jednak  nie  więcej niŜ 20 cm.  Przystąpienie  do  układania  
następnej  warstwy  rozpocząć  dopiero  po  stwierdzeniu  prawidłowego  wykonania  warstwy  
poprzedniej. 

• Grunty  o róŜnych  właściwościach  naleŜy  układać w  oddzielnych  warstwach  o  jednakowej  
grubości  na  całej   szerokości  nasypu. 

• Warstwy  gruntu  przepuszczalnego  naleŜy  układać  poziomo, a warstwy  gruntu  mało  
przepuszczalnego  ze  spadkiem  górnej  powierzchni  4%  ±  1$.  Ukształtowanie  powierzchni  
warstwy  powinno  uniemoŜliwi ć  gromadzenie  się  wody . 

• Grunt  przewieziony  w  miejsce  wbudowania  musi  być  bezzwłocznie  wbudowany  w  nasyp. 
Niedopuszczalne  jest  : 
• Wykonywanie  nasypów  w  temperaturze,  przy  której  nie jest  moŜliwe  osiągnięcie w nasypie  

wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu. 
• Wbudowanie  w  nasyp  gruntów  spoistych  zamarzniętych  lub  przemieszanych  ze  śniegiem  lub  

lodem  albo  zanieczyszczeniami  organicznymi.  Za  zgodą  InŜyniera  mogą  być  wbudowane  
zamarznięte  grunty  spoiste,  jednak  ilość  zamarzniętego  gruntu,  wbudowanego w nasyp  nie  
moŜe  przekraczać  1/3 układanego  jednocześnie  gruntu nie  zamarzniętego.  Wbudowanie  gruntu 
zanieczyszczonego  organicznie jest  niedopuszczalne. 

• Wbudowanie w nasyp gruntów przewilgoconych. Wykonanie nasypów  naleŜy  przerwać,  jeŜeli  
wilgotność  gruntu  przekracza wartość dopuszczalną  tzn. Jest  większa  od  wilgotności  
optymalnej o więcej niŜ  20%  wartości. 

• Pozostawienie w okresie deszczowym nie  zagęszczonej warstwy  do  dnia  następnego.  JeŜeli  
warstwa  gruntu nie  zagęszczonego  uległa  przewilgoceniu, a  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  
osuszyć  i  zagęścić  w  czasie  zaakceptowanym  przez  InŜyniera,  to  moŜe  on  nakazać  
Wykonawcy  usunięcie  wadliwej  warstwy. 

• Wykonywanie  nasypów  w  czasie  duŜych  opadów  śniegu.  Wykonywanie  nasypów  naleŜy  
wówczas  przerwać, a przed  wznowieniem  prac  naleŜy  usunąć  śnieg  z  powierzchni  
wznoszonego  nasypu. Wymagania  umieszczone  w poz. 1,2 i  3  podano w niniejszej  ST  
warunkowo.  Wykonawca  powinien dołoŜyć  wszelkich  starań,  aby  nie  prowadzić  robót  
ziemnych  w  okresie  zimowym.  Oś  korpusu  drogowego  nie  moŜe  być  przesunięta więcej niŜ 
o  ±  10  cm,  a  szerokość  górnej  powierzchni nie moŜe  przekroczyć  projektowanej  o  więcej  
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niŜ  ±  10  cm.  Dopuszczalne  Tolerancje :   -  pochylenie  poprzeczne  ±  1  %,  niweleta  +  2  cm,  
-  3  cm. 

5.2.3. Zagęszczanie  gruntu 
 
KaŜda  warstwa  gruntu  jak najszybciej  po  jej  rozłoŜeniu powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem  sprzętu  odpowiednio  dla  danego  rodzaju  gruntu  oraz  występujących  warunków.  
Grubość  warstwy  poddanej  zagęszczeniu  powinna  być  zgodna  z ustaleniami  pkt. 5  niniejszej  
ST. 
Wilgotność  gruntu  zagęszczanego, powinna być  zbliŜona  do  optymalnej.  Jeśli  wilgotność  jest  
mniejsza  o 2%   od  wartości wilgotności  optymalnej,  zagęszczaną  warstwę  gruntu  naleŜy  
polewać  wodą. 
JeŜeli  wilgotność  gruntu  jest  wyŜsza od wilgotności  optymalnej  o  ponad  2 % jej  wartości,  grunt  
naleŜy  osuszyć. Sposób  osuszenia  przewilgoconego  gruntu powinien  być  zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
Wykonawca  zobowiązany  jest do  : 
• Zagęszczanie  gruntu  o  równej  grubości,  nie  większej  niŜ  podano  w  p. 5 
• Warstwę  nasypanego  gruntu  zagęszczać  na  całej  szerokości, 
W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczanie  warstwy  naleŜy  określać  za  
pomocą  oznaczenia  wskaźnika  zagęszczenia.  Nie  powinien  on  być  mniejszy  niŜ  1,03  w  górnej  
warstwie  o grubości  20  cm  i  1,00 do 1,20 m.  głębokości.  JeŜeli  badania  kontrolne  wykaŜą, Ŝe  
zagęszczenie  warstwy  nie  jest  wystarczające  to  Wykonawca  powinien  spulchnić  warstwę,  
doprowadzić  grunt  do   wilgotności  optymalnej  i  powtórnie  zagęścić .  JeŜeli  powtórne  
zagęszczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia,  Wykonawca  
powinien  usunąć  warstwę  i  wbudować  nowy materiał, o  ile  InŜynier  nie  zezwoli  na  ponowienie  
próby  prawidłowego  zagęszczenia  warstwy. 
 
6.  KONTROLA  JAKO ŚCI   ROBÓT 
 
6.1.Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót 
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  DM.00.00.00 „  Wymagania  ogólne”. 
6.2. Sprawdzenie  jakości  wykonania  nasypów 
Sprawdzenie  wykonania  nasypów  polega na  kontrolowaniu  zgodności z  wymaganiami  
określonymi  w  niniejszej  specyfikacji  w  pkt. 2 i 5.  Badania  przydatności  gruntów  do  
wbudowania  w  nasypy  powinny  być  przeprowadzone  na  próbkach  pobranych  z  kaŜdej  partii  
przeznaczonej  do  wbudowania  w  korpus  ziemny,  pochodzącej  z  nowego  Ŝródła.   
W  kaŜdym  badaniu  naleŜy  określić  następujące  właściwości : 
• skład  granulometryczny  wg  PN-B-04481 ; 1988 
• zawartość  części  organicznych  wg  PN-B-04481 ; 1988 
• wilgotność  naturalną  wg  PN-B-04481 ; 1988 
• wilgotność  optymalną  i  maksymalną  gęstość  objętościową  szkieletu  gruntowego  wg  PN-B-

04481 ; 1988 
• granicę  płynności  wg  PN-B-04481 ; 1988 
• kapilarność  bierną  wg  PN-B-04493 ; 1960 
Badania  kontrolne  prawidłowości  wykonania  nasypów   polegają na sprawdzeniu  : 
• odwodnienia  nasypu  (spadków  -  6%  -  pobocza) 
• grubości  warstwy i jej  wilgotności  przy  zagęszczaniu - nie  rzadziej  niŜ  jeden  raz  na  1 

odcinek warstwy. 
Sprawdzenie  zagęszczenia  oraz  podłoŜa  pobocza  polega  na  skontrolowaniu  zgodności  wskaźnika   
zagęszczenia  z  wartościami  określonymi  w  pkt.  2  i  5.  Do  bieŜącej  kontroli  zagęszczenia  
dopuszcza  się  aparaty  izotopowe.  Oznaczenie  wskaŜnika  zagęszczenia  powinno  wykonać  się  
zgodnie  z  normą  BN-77/8931-02.  Zagęszczenie  naleŜy  sprawdzać  nie  rzadziej  niŜ  jeden  raz  w  
trzech  losowo  wybranych  punktach  lecz  nie  rzadziej  niŜ  1  raz  na  5000 m2.  Prawidłowość  
zagęszczenia  powinna  być  potwierdzona  przez  InŜyniera.  Wykonanie  skarp  z  tolerancją  ±  10%  
pochylenia. 
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7.  OBMIAR  ROBÓT   
Zasady  ogólne  obmiaru  robót  podano  w  ST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.  
Jednostką  obmiarową  robót  związanych  z  wykonaniem  nasypów  jest  1 m3  wbudowanego  
gruntu  po  zagęszczeniu.  Obmiar  robót  nie  powinien  obejmować  objętości  nie  wykazanych  w  
Dokumentacji  Projektowej  za  wyjątkiem   zaakceptowanych  na  piśmie  przez  InŜyniera. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
Odbiór  robót  powinien  być  przeprowadzony  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  ST  
DM.00.00.00. 
„Wymagania  ogólne”.  Wykonanie  nasypów  uznaje  się  za  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i  
ST ,  jeŜeli  wszystkie  wyniki  badań  okazały  się   zgodne  z  wymaganiami.  W  przypadku,  gdy  
choć  jeden  element  wykonano  niezgodnie  z  wymaganiami,  Wykonawca  zobowiązany  jest  
doprowadzić  roboty  do  zgodności z wymaganiami  i  przedstawić  je  do  ponownego  odbioru. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Płatność  powinna  nastąpić  zgodnie  z  ST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”,  na  podstawie  
jednostek  obmiarowych  wg  punktu  7,  zgodnie  z  obmiarem  o oceną  jakości  robót. 
Cena  wykonanych  robót  obejmuje  : 
• prace  pomiarowe,  oznakowanie  robót, 
• dowiezienie  sprzętu, 
• wyznaczenie  granicy  robót, 
• dowóz  wody, 
• wbudowanie  gruntu,  formowanie  nasypu  i  zagęszczenie  zgodnie  z  wymogami  Specyfikacji  

Technicznej,  wyrównanie  powierzchni  nasypu,  nadanie  profilu  i  poziomu. 
• Odwodnienie  robót, 
• przeprowadzenie  wymaganych  przez  specyfikację  techniczną badań  laboratoryjnych,  

dotyczących  właściwości  wbudowanych  gruntów,  stopnia  zagęszczenia, 
• odwóz  sprzętu  i  oznakowania. 
 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-M.-47325/01 ; 1977  „ Zagęszczarki  gruntu. Ogólne  wymagania  i  badania”. 
PN-S-02205 ;  1997         „ Drogi  samochodowe. Roboty  ziemne. Wymagania  i  badania”. 
PN-B-04452 ;  1974         „ Grunty  budowlane. Badania  polowe”. 
PN-B-04481 ;  1988         „ Grunty  budowlane. Badania  próbek  gruntu”. 
PN-S-02204 :  1997         „ Drogi  samochodowe. Odwodnienie  dróg „. 
 
 

D-03.01.01.   -  Przepust  drogowy  (rurowy  Ø  500  ) 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem  przepustu pod koroną drogi zjazdowej oraz 
ścianek czołowych jako samodzielnych elementów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę   jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
Zaleca się wykorzystanie  SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
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1.3. Zakres robót objętych    

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem przepustów pod koroną drogi oraz ścianek czołowych jako samodzielnych elementów. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜący do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego. 

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie 
przemysłowym, z której po zmontowaniu na budowie, moŜna wykonać przepust. 

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, którego konstrukcja nośna tworzy jednolitą całość, z 
wyjątkiem przerw dylatacyjnych i wykonana jest w całości na mokro. 

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów 
prefabrykowanych. 

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z betonu. 

1.4.6. Przepust Ŝelbetowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z Ŝelbetu. 

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest w kształcie ramownicy 
pracującej na obciąŜenie pionowe i poziome. 

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w którym moŜna wydzielić górną konstrukcję łukową 
przenoszącą obciąŜenie pionowe i poziome oraz fundament łuku. 

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub 
Ŝelbetowych. 

1.4.10.  Ścianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian 
równoległych do osi drogi (lub głowic kołnierzowych), słuŜący do moŜliwie łagodnego (bez 
dławienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego, 
ustabilizowania stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia elementów środkowych 
przepustu przed przemarzaniem. 

1.4.11. Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje łączące się ze ściankami czołowymi 
przepustu, równoległe, prostopadłe lub ukośne do osi drogi, słuŜące do zwiększenia zdolności 
przepustowej przepustu i podtrzymania stoków nasypu. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą  SST są: 
− beton, 
− materiały na ławy fundamentowe, 
− materiały izolacyjne, 
− deskowanie konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, 
− kamień łamany do ścianek czołowych. 

2.3. Beton i jego składniki 

2.3.1. Wymagane właściwości betonu 
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Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zaleŜności od warunków ich eksploatacji, 
naleŜy wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania betonów do 
konstrukcji  mostowych” [45], z betonu klasy co najmniej: 
- B 20 -  ścianki czołowe, przepusty, skrzydełka; 
- B 20 - fundamenty, warstwy ochronne. 
Beton do konstrukcji przepustów betonowych  musi spełniać następujące wymagania wg PN-B-06250 
[8]: 
− nasiąkliwość nie większa niŜ 4 %, 
− przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8, 
− odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150. 

2.3.2. Kruszywo 

 Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno 
spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonów klas B 20, B 30 i wyŜszych. 
Grysy.   Do betonów stosować naleŜy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna 
do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania przez 
InŜyniera. Grysy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów 
  

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niŜ: 1 

2 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niŜ: 20 

3 Wskaźnik rozkruszenia, %, nie więcej niŜ: 
- dla grysów granitowych 
- dla grysów bazaltowych i innych 

 
16 
8 

4 Nasiąkliwość, %, nie więcej niŜ: 1,2 

5 Mrozoodporność wg metody bezpośredniej,   %,  
nie więcej niŜ 

2 

6 Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie 
więcej niŜ: 

 
10 

7 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niŜ: 0,1 

8 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 
niŜ: 

0,25 

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa 
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niŜ: 

wzorcowa 

 
10 

 
Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 
[18]) 

nie wywołująca 
zwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1% 

11 Zawartość podziarna, %, nie więcej niŜ: 5 

12 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niŜ: 10 

  
    
 Piasek 
 NaleŜy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i 
kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji  
                przepustów 
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Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej 
niŜ: 

1,5 

2 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niŜ: 0,2 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niŜ: 

0,25 
 

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

wzorcowa 

 
5 

 
Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 
[18]) 

nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 

0,1% 

 
 Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 
do 0,25 mm   -   od 14 do 19 % 
do 0,5 mm     -   od 33 do 48 % 
do 1 mm        -   od 57 do 76 % 

świr 
 świr powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech 
fizycznych i chemicznych. 
 Ponadto mrozoodporność Ŝwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg PN-B-
11112 [19] ogranicza się do 10 %. 
 świr powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania dla Ŝwiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji  
     przepustów 

   
Lp.              

Właściwości Wymagania 

1 Wytrzymałość na miaŜdŜenie, wskaźnik 
rozkruszenia, %, nie więcej niŜ: 

12 

2 Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niŜ: 5 

3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niŜ: 1,0 

4 Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, 
nie więcej niŜ: 

5,0 

5 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niŜ: 20 

6 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niŜ: 1,5 

7 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 
niŜ: 

0,25 

8 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niŜ: 0,1 

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niŜ: 

wzorcowa 

 
 
Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu 
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2.3.3.  Uziarnienie 
mieszanki mineralnej  

 Składniki 
mieszanki mineralnej 
dla betonu powinny być 
tak dobrane, aby 
krzywa uziarnienia 
mieszanki mineralnej 
mieściła się w 
krzywych granicznych 
pola dobrego 
uziarnienia, rys. 1. 

2.3.4. Składowanie 
kruszywa 

 Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. PodłoŜe składowiska powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego 
składowania i poboru. 
 Poszczególne kruszywa naleŜy składować oddzielnie, w zasiekach uniemoŜliwiających 
wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniŜej 4 mm) były 
chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń. 
 Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z 
InŜynierem. 

2.3.5. Cement 

2.3.5.1. Wymagania 

 Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien 
spełniać wymagania normy PN-B-19701 [21]. 
 NaleŜy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas  B 25, B 30 i 
B 40 naleŜy stosować cement klasy 32,5 i 42,5. 
 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4. 
Tablica 4.   Wymagania  ogólne  dla  cementu  do  betonowych  elementów  konstrukcji  
     przepustów 

 Lp. Wymagania Marka cementu 

  42,5 32,5 
1 Wytrzymałość na 

ściskanie, 
po 2 dniach 10 - 

 MPa, nie mniej niŜ: po 7 dniach 
po 28 dniach 

- 
42,5 

16 
32,5 

2 Czas wiązania początek wiązania, 
najwcześ-niej po upływie 
min. 
koniec wiązania 
najpóźniej, h 

60 
 

12 

60 
 

12 

3 Stałość  objętości,  mm   
nie  

więcej niŜ: 10 10 

4 Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niŜ: 3,5 3,5 
5 Zawartość chlorków, %, nie więcej niŜ: 0,10 0,10 
6 Zawartość alkaliów, %, nie więcej niŜ: 0,6 0,6 
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7 Łączna zawartość dodatków specjalnych 

(przyśpieszających twardnienie, plastyfikujących, 
hydrofobizujących) i technologicznych, 
dopuszczonych do stosowania przez ITB, % masy 
cementu, nie więcej niŜ 

 

5,0 

 

5,0 

 
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego 

jakość określona atestem - musi być zatwierdzona przez InŜyniera. 

2.3.5.2. Przechowywanie cementu 

 Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-
08 [36]. 
 Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
a)  dla cementu workowanego 

− składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z 
boków przed opadami), 

− magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe. W kaŜdym ze zbiorników naleŜy 

przechowywać cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy. 

2.3.7. Woda 

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [24]. 
Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 

 Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie moŜe być uŜyta do momentu jej przebadania na 
zgodność z podaną normą. 

2.3.8. Domieszki chemiczne 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja 
projektowa i SST, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór 
powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiadać PN-
B-23010 [22]. 

2.4. Materiały izolacyjne 

Do izolowania drogowych przepustów betonowych i ścianek czołowych naleŜy stosować materiały 
wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadające aprobatę techniczną oraz atest 
producenta: 
− emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44], 
− roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23], 
− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25], 
− papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39], 
− wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty 

techniczne - za zgodą InŜyniera. 

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych 

 Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [9]. 
 Deskowanie naleŜy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
− drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26], 
− tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27], 
− tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28], 
− gwoździe wg BN-87/5028-12 [35], 
− śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-

82505 [33] i PN-M-82010 [30], 
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− płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadająca 

wymaganiom określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji 
InŜyniera. 

2.6. śelbetowe elementy prefabrykowane 

Kształt i wymiary Ŝelbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów i ścianek czołowych 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny 
odpowiadać PN-B-02356 [2]. 
Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory 
jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do głębokości 5 mm. 
Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10 mm i długości 
do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi nie moŜe być 
więcej niŜ 5 wyszczerbień. 
 Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłoŜu. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie. 

2.7. Materiały na ławy fundamentowe 

Część przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione na: 
− ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712 [12], 
− ławie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spełniającej wymagania OST D-

04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoŜa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”, 

2.9. Zaprawa cementowa 

Do kamiennej ścianki czołowej naleŜy stosować zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki nie 
niŜszej niŜ M 12. 
Do zapraw naleŜy stosować cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21], piasek wg PN-B-
06711 [7] i wodę wg PN-B-32250 [24]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów 

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparki do wykonywania wykopów głębokich, 
− sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 
− Ŝurawi samochodowych, 
− betoniarek, 
− innego sprzętu do transportu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kruszywa 

Kamień i kruszywo naleŜy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
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Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-67/6747-
14 [37]. 

4.2.2. Transport cementu 

Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36]. Przewóz cementu powinien odbywać 
się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed 
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
 
4.2.4. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8]. 
Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki 
uzyskanej po jej wytworzeniu. 

4.2.5. Transport prefabrykatów 

Transport wewnętrzny 
Elementy przepustów wykonywane na budowie mogą być przenoszone po uzyskaniu przez beton 
wytrzymałości nie niŜszej niŜ 0,4 R (W). 
Transport zewnętrzny 
Elementy prefabrykowane mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniami. 
Do transportu moŜna przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 R 
(W). 

4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania 

Drewno i elementy deskowania naleŜy przewozić w warunkach chroniących je przed 
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
− odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z InŜynierem, 
− regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej lub SST, 
− czasowego przełoŜenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji 

projektowej, SST lub wskazówek InŜyniera. 

5.3. Roboty ziemne 

5.3.1. Wykopy 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, SST i zaleceń 
InŜyniera. W szczególności zabezpieczenie moŜe polegać na: 
− stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 
− podparciu lub rozparciu ścian wykopów, 
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o 
grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta 
ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym 
spulchnienia gruntu. 
Odchyłki rzędnej wykonanego podłoŜa od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie moŜe 
przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm. 
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5.3.2. Zasypka przepustu 

Jako materiał zasypki przepustu naleŜy stosować Ŝwiry, pospółki i piaski co najmniej średnie. 
Zasypkę nad przepustem naleŜy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej 
grubości z jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań dokumentacji projektowej lub SST. 
Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach naleŜy przyjmować wg PN-S-02205 [34]. 

5.4. Umocnienie wlotów i wylotów 

Umocnienie wlotów i wylotów naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu. 

5.5. Ławy fundamentowe pod przepustami 

Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 
a) róŜnice wymiarów ławy fundamentowej w planie: 
    ± 2 cm dla przepustów sklepionych, 
    ± 5 cm dla przepustów pozostałych, 
b) róŜnice rzędnych wierzchu ławy: 
    ± 0,5 cm dla przepustów sklepionych, 
    ± 2 cm dla przepustów pozostałych. 
RóŜnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą spowodować 
spiętrzenia wody w przepuście. 

5.6. Roboty betonowe 

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250 [8]. 
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 
− kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia, 
− zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 
− sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie moŜe 
ona być osiągnięta przez większe zuŜycie wody niŜ to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca 
się sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w 
warunkach zbliŜonych do rzeczywistych. 
Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie moŜe przekraczać: 2 % w przypadku 
niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek 
napowietrzających. 
 Recepta mieszanki betonowej moŜe być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub 
obliczeniowo-doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. 
 Do celów produkcyjnych naleŜy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie 
kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania.  
 Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniŜszych 
przypadków: 
− zmiana rodzaju składników, 
− zmiana uziarnienia kruszywa, 
− zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w 

całkowitej ilości wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej ± 5 dcm3. 
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieŜnych lub 
betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z 
dokładnością: 
 ± 2 % dla cementu, wody, dodatków, 
 ± 3 % dla kruszywa. 
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Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niŜ 90 % i nie moŜe być 
większa niŜ 100 % jej pojemności roboczej. 
Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ 2 
minuty.  Konsystencja mieszanki betonowej nie moŜe róŜnić się od konsystencji załoŜonej (wg 
recepty roboczej) więcej niŜ ± 20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie 
mieszanki betonowej naleŜy przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z 
InŜynierem. 

5.6.3. Wykonanie deskowań 

Przy wykonaniu deskowań naleŜy stosować zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowań drewnianych i 
ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych. 
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić 
sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być 
skonstruowane w sposób umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i demontaŜ. Przed wypełnieniem 
mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i 
moŜliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania 
nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą. 

5.6.4. Betonowanie i pielęgnacja 

Elementy przepustów z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST 
oraz powinny odpowiadać wymaganiom: 
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, 

dojrzewania, pielęgnacji i transportu. 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ + 5o C. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niŜszej niŜ 5o C, jednak 
wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20o C w chwili jej 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i inną wodą. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250 [24].  
Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji InŜyniera. 
Rozformowanie konstrukcji, jeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moŜe nastąpić po 
osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej. 

5.10. Izolacja przepustów 

Przed ułoŜeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie 
izolowane naleŜy zagruntować np. przez: 
− dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych, 
− posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 
lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez InŜyniera. 
Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułoŜeniem izolacji naleŜy smarować lepikiem 
bitumicznym na gorąco i ułoŜyć izolację z papy asfaltowej. 
Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez InŜyniera. Elementy nie 
pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem naleŜy smarować dwukrotnie lepikiem bitumicznym na 
gorąco. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych 

 Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych naleŜy przeprowadzić z uwzględnieniem 
wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3. 

6.3. Kontrola robót betonowych i Ŝelbetowych 

W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu, 
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablicą 6. 
 
Tablica 6. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250  
Lp. Rodzaj badania Metoda badania 

wg 
Termin lub częstość 

badania 
1 Badania składników betonu 

1.1. Badanie cementu 
 - czasu wiązania 
 - stałości objętości 
 - obecności grudek 

 
PN-B-19701 [21] 

 
bezpośrednio przed 

uŜyciem kaŜdej 
dostarczonej partii 

 1.2. Badanie kruszywa 
  - składu ziarnowego 
  - kształtu ziarn 
  - zawartość pyłów 
mineralnych 
  - zawartości zanieczyszczeń 
     obcych 
  - wilgotności 

 
PN-B-06714-
15[15] 
PN-B-06714-
16[16] 
PN-B-06714-
13[14] 
 
PN-B-06714-
12[13] 
PN-B-06714-
18[17] 

 
kaŜdej dostarczonej partii 
kaŜdej dostarczonej partii 
kaŜdej dostarczonej partii 

 
kaŜdej dostarczonej partii 
bezpośrednio przed 
uŜyciem 

  
1.3. Badanie wody 

 
PN-B-32250 [24] 

przy rozpoczęciu robót 
oraz w przypadku 

stwierdzenia 
zanieczyszczeń 

  1.4. Badanie dodatków  
      i domieszek 

Instrukcja ITB 206/77 [43] 

2 Badania mieszanki betonowej 
- urabialności 
- konsystencji 
 
- zawartości powietrza w      
   mieszance betonowej 

 
 

PN-88/B-06250 
[8] 

 
przy rozpoczęciu robót 
przy proj.recepty i 2 razy 
na 
zmianę roboczą 
przy ustalaniu recepty 
oraz 2 razy na zmianę 
roboczą 

3 Badania betonu 
3.1. Badanie wytrzymałości 
       na ściskanie na próbkach    

 
PN-88/B-06250 

[8] 

przy ustalaniu recepty 
oraz po wykonaniu kaŜdej 
partii 
betonu 

 3.2. Badania nieniszczące 
      betonu w konstrukcji 

PN-B-06261 [10] 
PN-B-06262 [11] 

w przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych 

  
3.3. Badanie nasiąkliwości 

 
PN-B-06250 [8] 

przy ustalaniu recepty,3 
razy w czasie 
wykonywania konstrukcji 
ale nie rzadziej niŜ raz na 
5000m3 betonu 
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3.4. Badanie odporności na 
      działanie mrozu 

 
 
 

PN-B-06250 [8] 

przy ustalaniu recepty 2 
razy w czasie 
wykonywania 
konstrukcji, ale nie 
rzadziej niŜ raz na 5000 
m3 betonu 

  
3.5. Badanie 
przepuszczalności 
       wody 

 przy ustalaniu recepty,3 
razy w czasie 
wykonywania konstrukcji 
ale nie rzadziej niŜ raz na 
5000 m3 betonu 

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów 

Umocnienie wlotów i wylotów naleŜy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność z 
dokumentacją projektową. 

6.6. Kontrola wykonania ławy fundamentowej 

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej naleŜy sprawdzić: 
− rodzaj materiału uŜytego do wykonania ławy, 
− usytuowanie ławy w planie, 
− rzędne wysokościowe, 
− grubość ławy, 
− zgodność wykonania z dokumentacją projektową. 

6.9. Kontrola izolacji ścian przepustu 

 Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z 
wymaganiami punktu 5.10. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
− m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu, 
− szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji ścianki czołowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie wykopu, 
− wykonanie ław fundamentowych, 
− wykonanie deskowania, 
− wykonanie izolacji przepustu. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie ław fundamentów i ich pielęgnację, 
− wykonanie deskowania, 
− montaŜ konstrukcji przepustu wraz ze ściankami czołowymi 1), 
− rozebranie deskowania, 
− wykonanie izolacji przepustu, 
− wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową, 
− umocnienie wlotów i wylotów, 
− uporządkowanie terenu, 
− wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
1) dla przepustów wykonywanych z elementów prefabrykowanych 
 Cena 1 szt. ścianki czołowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− wykonanie wykopów, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie ścianki czołowej: 

a) w przypadku ścianki betonowej 
− ew. wykonanie deskowania i późniejsze jego rozebranie, 
− ew. zbrojenie elementów betonowych, 
− betonowanie konstrukcji fundamentu, ścianki i skrzydełek lub montaŜ elementów z 

prefabrykatów, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział                           
i zastosowanie wg własności fizyczno-mechanicznych 

  2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja 
wymiarów elementów budowlanych z betonu 

  3. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą  
  4. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
 

  5. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na 
ściskanie 

 

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

 

  7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
  8. PN-B-06250 Beton zwykły 
  9. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
10. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na 
ściskanie 

11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu 
na ściskanie za pomocą młotka SCHMIDTA typu N 

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
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13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

pyłów mineralnych 
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu 

ziarnowego 
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu 

ziarn 
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

nasiąkliwości 
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

reaktywności alkalicznej 
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, 

wymagania             i ocena zgodności 
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
23. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
24. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
28. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

   
30. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych  
31. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym  
32. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stoŜkowym  
33. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym  
34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania 
 

 
35. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 

okrągłym i kwadratowym 
 

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas 

transportu 
38. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa 

na taśmie aluminiowej 
39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
40. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z 

betonu kruszywowego. Wymagania i badania 

10.2. Inne dokumenty 

43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych. 
44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r. 
45. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, 

Warszawa, 1990 r. 
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D.04.01.01.  KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM  I  
ZAGĘSZCZANIEM  PODŁO śA   
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót  związanych   z   budową   dróg  dojazdowych  i stanowisk  parkowania. 
Zakres  stosowania  SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  o  kontraktowy  
przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1. 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z  
profilowaniem  i  zagęszczaniem  koryta  pod  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni. 
1.4. Określenia  podstawowe 
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu, określona  
wg  wzoru  :                                      Pd 
                                      l s  =  --------- 
          pds 
gdzie  : 
Pd  -  gęstość  objętościowa  szkieletu  zagęszczonego  gruntu  [ Mg/m3} 
Pds  -  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej, 
określona  w  normalnej  próbie  Proctora, słuŜąca  do  oceny  zagęszczenia  gruntu  w  robotach  
ziemnych  [ Mg/m3] 
Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  i  
specyfikacją   
ST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  
Dokumentacją  Projektową, ST  i  poleceniami  InŜyniera. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST. DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.  
 
2.  MATERIAŁY  
Nie  dotyczy. 
3.  SPRZĘT   
3.1. Ogólne  warunki  stosowania . 
Ogólne  warunki  stosowania  podano  w  ST  DM. 00.00.00. „ Wymagania  ogólne”. 
3.2. Dobór  sprzętu 
Do  wykonania  profilowania  i  zagęszczania  koryta  naleŜy  stosować : 
• sprzęt  mechaniczny  dostosowany  do  szerokości  profilowanego  koryta, 
• drobny  sprzęt  ręczny  do  profilowania  ręcznego, w miejscach  gdzie,   inny  sprzęt  nie  moŜe  

mieć  zastosowania 
• walce  statyczne  dostosowane  do  wielkości  zagęszczanej  powierzchni, oraz  ubijaki  

mechaniczne  do  zastosowania  w  miejscach  trudno  dostępnych  dla  innego  sprzętu,  lub  inny  
sprzęt  zaakceptowany  przez  InŜyniera. 

 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne  warunki  transportu 
Ogólne  warunki  transportu  podano  w  ST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
4.2. Wybór  środków  transportu 
Wybór  środków  transportu  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  
gruntu,  jego  objętości, technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  do  odległości  transportu.  
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Wydajność  środków  transportu  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  
uŜywanego  do  wykonywania  koryta. 
 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1. Ogólne  warunki  wykonania  robót 
 
Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano  w  ST  DM.00.00.00. „Wymagania  ogólne”. 
Wykonawca  przedstawi  InŜynierowi  do  zaakceptowania  projekt  organizacji  i  harmonogram  
robót,  uwzględniające  wszystkie  warunki  w  jakich  będą  realizowane  roboty. 
5.2. Zakres  wykonywanych  robót   : 
 
• wykonanie  koryta  dla  dróg  dojazdowych  i  zatok  postojowych  
• głębokość  korytowania  wg  opracowanego  projektu  i  przedmiaru  robót 
 
5.2.1. Profilowanie  podłoŜa 
Przed  przystąpieniem  do  tej  czynności  podłoŜe  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich  
zanieczyszczeń.  NaleŜy  usunąć  błoto  i  grunt, który  uległ  nadmiernemu  nawilgoceniu.  Następnie  
naleŜy  profilować  podłoŜe  do  spadków  poprzecznych  i  podłuŜnych  przewidzianych  w  
dokumentacji  projektowej  sprzętem  wskazanym  w  pkt. 3  lub  innym  zaaprobowanym  przez  
InŜyniera.  W  miejscach,  gdzie  jego  zastosowanie  jest  niemoŜliwe  profilowanie  naleŜy  wykonać  
ręcznie.  Ewentualne  zaniŜenie  poziomu  w  podłoŜu  przewidzianym  do  profilowania  Wykonawca  
naprawi  przez  spulchnienie  podłoŜa  na  głębokość  zaakceptowaną  przez  InŜyniera,  uzupełnienie  
gruntem  spełniającym  wymagania   dla    górnej  strefy  korpusu  w  ilości  niezbędnej  i  zagęści  
zgonie  z  wymogami  niniejszej  ST. 
 
5.2.2. Zagęszczenie  podłoŜa 
Zagęszczenie  podłoŜa  naleŜy  rozpocząć  bezpośrednio  po  profilowaniu.  Czynność  tą  naleŜy  
wykonać  ubijakiem  mechanicznym  lub  innym  sprzętem  zaakceptowanym  przez  InŜyniera,  
zachowując  optymalną  wilgotność  zagęszczonego  gruntu. 
Zagęszczanie  naleŜy  prowadzić,  aŜ  do  osiągnięcia  wskaŜnika  zagęszczenia  podłoŜa  -  >  1,03.   
(kontrola  i  sprawdzenie  wg    NB-77/8931-12.  „Drogi  samochodowe. Oznaczenie  wskaŜnika  
zagęszczenia  gruntu”).  Układanie  kolejnych  warstw  konstrukcji  powinno  nastąpić  bezpośrednio  
po  zakończeniu  prac 
związanych  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem   koryta.  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  
zabezpieczenie  koryta  przed  nadmiernym  zawilgoceniem.  Jeśli  Wykonawca  dopuści  do  
naruszenia  ukończonego  koryta  lub  przeniknięcia  nadmiernej  ilości  wilgoci  do  podłoŜa  
gruntowego,  to  przywróci  koryto  do  stanu  spełniającego  warunki  niniejszej  specyfikacji  bez  
dodatkowych  kosztów  dla   Zamawiającego. 
 
6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót 
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  DM.00.00.00.  „  Wymagania  ogólne”. 
6.2. Badania  i  pomiary 
Sprawdzenie  po  profilowaniu  i  zagęszczeniu  koryta  podlegają  : 
• ukształtowanie  pionowe  koryta  z  tolerancją  + 0 cm  i  -  2  cm;  naleŜy  wykonać  1  pomiar  co  

20  m.  na  odcinku  prostym  oraz  co  10  cm  na  krzywych  (w  osi  i  na  krawędziach), 
• głębokość  koryta  z  tolerancją  + 0 cm  i  -  2  cm  (naleŜy  wykonać  1  pomiar  co  50 m.), 
• spadek  poprzeczny  z  tolerancją  0,5%  ( 1 pomiar  na  100 m.), 
• zagęszczenie  dna  koryta  jak  w  pkt. 5  (naleŜy  wykonać  1  badanie  na  500 m2 ), 
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• wilgotność  gruntu  w  czasie  zagęszczania  z  tolerancją  ±  2%  w  stosunku  do  wilgotności  

optymalnej  (naleŜy  wykonać  przynajmniej  2  pomiary  na  kaŜdej  działce  roboczej  lecz  nie  
rzadziej niŜ  1 x na  500 m2), 

• równość  poprzeczna  z  tolerancją  j.w.  (1  pomiar  co  100 m.), 
• szerokość  koryta  +  10  i  -  5  cm  (1 pomiar  co  100 m.), 
• ukształtowanie  osi  w  planie  -  co  25  m.  dla  drogi  nr 8  i  co  100 m.  dla  pozostałych  dróg  z  

tolerancją  ±  3  cm  dla  drogi    i  ±  5  cm  dla  pozostałych  dróg. 
Nie  dopuszcza  się  łączenia  długości  badanego  odcinka.  Poziom  jakości  wykonywanego  
profilowania  i  zagęszczenia  koryta  naleŜy  uznać  za  zgodny  z  wymaganiami  normy  PN-S-02205 
;  1997  oraz  wymienionymi  w  pkt.  10 ,  wszystkie  wyniki  badań  spełniają  wymagania  podane  
wyŜej. 
W  przypadku  stwierdzenia  uchybień  w  wykonaniu,  InŜyniera  zaleca  wykonanie  poprawek  o  
określa  termin  ich  wykonania. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką  obmiaru  jest  1  m2  wyprofilowanego  i  zagęszczonego  koryta  zgodnie  z  
Dokumentacją  Projektową.  Obmiar  nie  moŜe  obejmować  Ŝadnych  powierzchni  
niezaakceptowanych  na  piśmie  przez  InŜyniera. 
8.  ODBIÓR 
Odbiór  wyprofilowanego  i  zagęszczonego  koryta  dokonywany  jest  na  zasadach  odbioru  robót  
opisanych  w  ST.  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.   InŜynier  oceni  wyniki  badań  i  
pomiarów  przedłoŜonych  przez  Wykonawcę  zgodnie  z  pkt  6. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Płatność  powinna  nastąpić  zgodnie  z  ST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”,  na  podstawie  
jednostek  obmiarowych  wg  punktu 7, zgodnie  z  obmiarem  i   oceną  jakości.   Cena  obejmuje  : 
• prace  pomiarowe,  oznakowanie  robót, 
• dowiezienie  sprzęt, 
• wyprofilowanie  koryta,  ewentualne  wypełnienie  miejsc  zaniŜonych, 
• zagęszczenie  koryta,  dowóz  wody  do  zagęszczenia, 
• utrzymanie  i  ochronę  ukończonego  koryta, 
• przeprowadzenie  wymaganych  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych, 
• odwiezienie  sprzętu  po  zakończonych  robotach. 
10.  Przepisy  związane   
10.1. Normy 
PN-S-02205 ;  1998  „Drogi  samochodowe. Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania”. 
10.2. Przepisy  związane 
OST  D-04.01.01.  Koryto  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoŜa  G.D.D.P.  Warszawa  
1998  
 
 
 
 
 
 
 

D.04.02.01.  WARSTWA  ODCINAJĄCA     
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot  SST   
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z   budową  drogi  dojazdowej  i  stanowisk  postojowych 
Warstwa    z  piasku  grubości  10  cm  po  zagęszczeniu.  (dolna  warstwa  podbudowy). 
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1.2. Zakres  stosowania  SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  
przy  zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  p. 1.1. 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  warstwy  
odcinającej 
z  mieszanki  kruszyw  naturalnych  w  korycie  drogi  i  obejmują  : 
• warstwę  odcinającą  na  całej  szerokości jezdni  z  piasku  gr.  10  cm, 
 
1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  i  specyfikacją  ST. 
DM.00.00.00. 
„Wymagania   ogólne „. 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją  
Projektową,  ST  i  poleceniami  InŜyniera.  Ogólne  wymagania  podano  w  ST. DM.00.00.00. 
2.  Materiały  
2.1. Warunki  ogólne  stosowania  materiałów : 
Warunki  ogólne  stosowania  materiałów  podano  w  ST. DM.00.00.00. 
2.2. Wymagania  dla  warstwy  odcinającej 
Warstwa  odcinająca  z  mieszanki  kruszyw  naturalnych  powinna  spełniać  następujące  warunki  : 
                                                                                                D15 
a).  Warunek  szczelności  określony  zaleŜnością  ;       ----------   <  5    
                    d 85 
gdzie  :    D15  -  wymiar  sita,  przez  które  przechodzi  15%  ziaren  kruszywa  na  warstwę, 
                 d85  -  wymiar  sita,  przez  które  przechodzi  85%  ziaren  gruntu  podłoŜa 
                       d 60 
b)  warunek  zagęszczalności,  określony  zaleŜnością      U  =  ----------   >  5  
                                                                                                              d 10 
 
gdzie  :  U  -  wskaŜnik  róŜnoziarnistości, 
               d 60  -  wymiar  sita,  przez  które  przechodzi  60%  kruszywa  tworzącego  warstwę   
              d 10  -   wymiar  sita,  przez  które  przechodzi  10%  kruszywa  tworzącego  warstwę  
odcinającą 
oraz  moŜliwością  uzyskania  wskaŜnika  zagęszczenia  równego  1,00  według  normalnej  próby  
Proctora 
(PN-88/B-04481)  badanego  zgodnie  z  normą  BN-77/8931 - 12. 
2.3. Stosowane  materiały 
2.3.1. Przewiduje  się  zastosowanie  mieszanki  kruszyw  naturalnych    0 - 6,3 mm PN-B-11111 ;  

1996 
następujących  cechach  : 
• zanieczyszczenia  obce   -  do  0,2 %  masy 
• wskaŜnik  piaskowy  większy  niŜ  65% 
• zawartość  zanieczyszczeń  organicznych  -  barwa  nie  ciemniejsza  niŜ  wzorcowa 
• nasiąkliwość   -  <  2,5 %  m/m 
• mrozoodporność  -  <  5%  m/m. 
• zawartość  ziaren  nieforemnych  -  do  25 % m/m. 
Cechy  4,5,6,  naleŜy  określić,  jeŜeli  frakcji  powyŜej  4  mm  jest  więcej  niŜ  10% 
Składowanie  kruszywa  powinno  być  zorganizowane  w  sposób  zabezpieczający  przed  zanieczy- 
szczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  kruszywami.  PodłoŜe  w  miejscu  składowania  powinno  być  
równe, utwardzone  i  dobrze  odwodnione. 
2.3.2. Stosowanie  wody  wodociągowej  nie  wymaga  badań. 
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3.  SPRZĘT   
3.1. Ogólne  warunki  stosowania  sprzętu 
Ogólne  warunki  stosowania  sprzętu  podano  w  ST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
3.2. Dobór  sprzętu 
Do  wykonania  warstwy  odcinającej  naleŜy  stosować  : 
•  sprzęt  mechaniczny,  tj.  walce  statyczne  dostosowane  do  wielkości  zagęszczanej  powierzchni,  

oraz 
       ubijaki  mechaniczne  do  zastosowania  w  miejscach  trudno  dostępnych  dla  innego  sprzętu  
lub       tam  gdzie  moŜe  mieć  on  zastosowanie,           
• drobny  sprzęt  ręczny  do  rozkładania  i  profilowania  ręcznego,  w  miejscach  gdzie  sprzęt  

mechaniczny  nie  moŜe  mieć   zastosowania,  lub  inny  sprzęt  zaakceptowany  przez  InŜyniera. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne  warunki   transportu 
Ogólne  warunki  transportu  podano  w  ST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne „. 
4.2. Wybór  środków  transportu 
Kruszywo  naleŜy  dostarczać  na  teren  budowy  w  sposób  przecidziałający  jego  segregacji,  zanie- 
czyszczeniem  i  chronione  przed  wpływami  atmosferycznymi.  Podczas  transportu  kruszywo  
powinno  być  zabezpieczone   przed  wysypaniem  i  rozpyleniem. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT   
 
5.1..  Ogólne  warunki  wykonywania  robót  
Ogólne  warunki  wykonywania  robót  podano  w  ST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
Wykonawca  przedstawi  InŜynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót  
uwzględniające  wszystkie  warunki,  w jakich  będzie  wykonywana  warstwa  odcinająca.  PodłoŜe  
pod  warstwę  powinno  być  przygotowane  zgodnie  ze  specyfikacją  D.04.01.01.  Paliki  lub  szpilki  
do  kontroli  ukształtowania  warstwy  odcinającej  powinny  być  wcześniej  przygotowane, 
odpowiednio  zamocowane  i  utrzymane  w  czasie  robót  przez  Wykonawcę.  Ich  rozmieszczenie  
powinno  umoŜliwi ć  naciągnięcie  sznurów  lub  linek  do  wytyczenia  robót.  Wykonawca  
zobowiązany  jest  na  bieŜąco  kontrolować  grunty  w  dnie  koryta  i  oceniać  potrzebę  
zastosowania  warstwy . 
5.2. Zakres  wykonywanych  robót  
 
5.2.1. Rozkładanie  kruszywa   
Kruszywo  do  wykonanie  warstwy  odcinającej  powinno  być  rozkładane  w  warstwie  o  
jednakowej  grubości,  z  zachowaniem  wymaganych  projektowanych  spadków  i  rzędnych  
wysokościowych  oraz  projektowanej  szerokości.  RozłoŜona  warstwa  powinna  mieć  grubość  10  
cm  po  zagęszczeniu. 
 
5.2.2. Zagęszczanie  naleŜy    przeprowadzić  bezpośrednio  po  rozłoŜeniu.  Jakiekolwiek    

nierówności  lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównane  przez  
spulchnienie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie  materiału,  aŜ  do  otrzymania  równej  
powierzchni.  Zagęszczanie  powinno  być  wykonywane  przy  zachowaniu  optymalnej   
wilgotności  zagęszczanego  kruszywa. 

Zagęszczanie  naleŜy  prowadzić  przy  zachowaniu  wilgotności  optymalnej  kruszywa,  aŜ  do  
osiągnięcia  wskaŜnika  zagęszczenia  kruszywa  >  1,03. 
WskaŜnik  nośności  CBR  > 40%.  JeŜeli  materiał  został  nadmierna  nawilgocony,  powinien  zostać  
osuszony  przez   mieszanie  i napowietrzanie,  a  następnie powtórnie  zagęszczony  zgodnie  z  ST. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  wykonanej  warstwy  w  dobrym  stanie  aŜ  do  
ułoŜenia  kolejnej  warstwy.  Koszt  ewentualnych  napraw  obciąŜa  Wykonawcę  robót. 
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6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót 
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
6.2. Badania  i  pomiary  wykonanej  warstwy  odcinającej 
6.2.1. Sprawdzenie  kruszywa 
W  czasie  robót  naleŜy  prowadzić  następujące  badania  : 
• uziarnienie  zgodnie  z  PN-B-06714-15 ; 1991  i  zawartość  ziaren  nieforemnych  zgodnie  z  PN-

B-06714-16 ;  1978 
• zawartość  zanieczyszczeń  obcych  wg  PN-B-06714-12 ;  1976, 
• zawartość  zanieczyszczeń  organicznych  wg  PN-B-06714-26 ; 1978 
• wskaŜnik  piaskowy  zgodnie  z  BN-64/8931-01, 
• wskaŜnik  róŜnoziarnistości,  sprawdzenie  warunku  szczelności  i  wodoprzepuszczalności  dla  

kaŜdej  partii  i  nie  rzadziej  niŜ  na  1500 T  wbudowanego  kruszywa  i  przy  kaŜdej  jego 
zmianie. 

6.2.2. Sprawdzenie  wykonanej  warstwy  odcinającej  : 
• szerokość  warstwy odcinającej  z  tolerancją  +  10  cm  i  -  5  cm,  przy  zachowaniu  warunku  

odchylenia  osi  całej  jezdni  o  max.  3  cm  dla  drogi   nr  8  i  5  cm  dla  pozostałych  dróg,  
jeden  pomiar  co  100  m. 

• ukształtowanie  pionowe  krawędzi  warstwy  z  tolerancją  + 0 cm i  -  2 cm;  naleŜy  wykonać  1  
pomiar  co  20  cm    na  odcinku   prostym  oraz  co  10  m. na krzywych  (w  osi  i  na  
krawędziach). 

• grubość  warstwy  z  tolerancją  ±  10%  grubości  ( w  3  losowo  wybranych  punktach  na  kaŜdej  
działce  roboczej  i  nie  rzadziej  niŜ  1  pomiar  co  100 m.), 

• spadek  poprzeczny  z  tolerancją  0,5%  (1  pomiar  co  100 m. i w punktach  charakterystycznych  
łuków  poziomych), 

• wskaŜnik  zagęszczenia  warstwy  musi  być  zgodny  z  ustaleniami  niniejszej  ST  (1  pomiar  co  
100 m.), 

• wilgotność  gruntu  w  czasie  zagęszczania  z  tolerancją  ±  2%  w  stosunku  do   wilgotności  
optymalnej   (przynajmniej  2  pomiary  na  kaŜdej  działce  roboczej  i  nie  rzadziej  niŜ  jeden  raz  
na  500 m2), 

• równość  podłuŜna  mierzona  łatą  4-metrową  co  20  m.  na  kaŜdym  pasie  ruchu  z  tolerancją  2  
cm, równość  poprzeczna  z  tolerancją  j.w.  ( 1  pomiar  co  100 m.), grubość  warstwy  -  co  
najmniej  raz  na  400  m2  z  tolerancją  +  1  cm  i  -  2  cm. 

Poziom  jakości  wykonanej  warstwy   naleŜy  uznać  za  zgodny  z  wymaganiami  niniejszej  ST, 
jeŜeli  wszystkie  wyniki  badań  spełniają  wymagania  podane  wyŜej.  W  przypadku  stwierdzenia  
uchybień  w  wykonaniu, InŜynier  zaleca  wykonanie  poprawek  i  określa  termin  ich  wykonania. 
7.  OBMIAR  ROBÓT  
Jednostką  obmiaru  jest  1  m2  prawidłowo  wykonanej  warstwy  odcinającej  o  grubości  jak  w  
Dokumentacji  Projektowej.  Obmiar  nie  moŜe  obejmować  jakichkolwiek  powierzchni  
niezaakceptowanych  przez  InŜyniera. 
8.  ODBIÓR 
Odbiór  wykonanej  warstwy    dokonywany  jest  na  zasadach  odbioru  opisanych  w  ST  
DM.00.00.00.  InŜynier  oceni  wyniki  badań  i  pomiarów  przedłoŜone  przez  Wykonawcę  zgodnie  
z  punktem  6.  W  przypadku  stwierdzenia  usterek  InŜynier  ustali  zakres  robót  poprawkowych  do  
wykonania, a Wykonawca  wykona  je  na  koszt  własny  w  ustalonym  terminie. 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Zasady  ogólne  płatności  podano  w  ST. DM.00.00.00. 
Płatność  zgodnie  z  jednostkami  obmiaru  wg  pkt  7,  na  podstawie  pomiaru  i  po  sprawdzeniu  
jakości  robót.  W  cenę  wykonanej  czynności  wchodzą  : 
• prace  pomiarowe, 
• dostarczenie  kruszywa  i  wody, 
• rozścielenie  kruszywa, 
• zagęszczenie  kruszywa, 
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• utrzymanie  i  ochrona  wykonanej  warstwy, 
• przeprowadzenie  wymaganych  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych, 
• odwiezienie  sprzętu  po  zakończonych  robotach 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  : 
PN-B-01102 ;  1996    „skalne  surowce,  podział  i  terminologia” 
PN-B-11111 ;  1996    „Kruszywa  naturalne  do   nawierzchni  drogowych.  świr  i  mieszanka” 
PN-B-06721  ;  1987   „Kruszywa  mineralne.  Pobieranie  próbek” 
BN-64/8831 - 01        „Drogi  samochodowe. Oznaczenie  wskaŜnika  zagęszczenia „ 
PN-B-06714/12  ;  1976  „  Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń  
obcych” 
PN-B-06714/15  ;  1991  „ Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczania  składu  ziarnowego” 
PN-B-06714/26 ;  1978   „ Kruszywa  mineralne .Badania. Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń  
organicznych.” 
10.2. Inne  dokumenty 
Technologia  robót  drogowych  w  latach  1987 -90.  Wytyczne  G.D.D.P.  Warszawa  1986  wraz  z  
póŜniejszymi   uzupełnieniami.    
 
 

D.04.04.02.   PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO  
STABILIZOWANA  MECHANICZNIE  
 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot  SST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej   (SST)  są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  budową   dróg  dojazdowych  i stanowisk  parkowania. 
Zakres  stosowania  SST 
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zleceniu  i    realizacji  robót wymienionych  w  pkt.  1.1.   
1.3. Zakres  robót  objętych  SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą   prowadzenia  robót  związanych  z  
wykonaniem  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  i  obejmują  
wykonanie  podbudowy   : 
• Wykonanie  podbudowy  dwuwarstwowej , warstwa  górna  gr.  8 cm  i  dolnej  grubości  20 cm  

dla  dróg  dojazdowych  i  stanowisk  parkowania  autokarów, 
• wykonanie  podbudowy  gr.  20   jako  jednowarstwowej  dla  całej  powierzchni  stanowisk  

parkowania  dla  samochodów  osobowych. 
1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  i  specyfikacją  ST  
DM.00.00.00. 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  
dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  InŜyniera.  Ogólne  wymagania  podano  w  ST. 
DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
2.  MATERIAŁY  
2.1. Warunki  ogólne  stosowania  materiałów 
Warunki  ogólne  stosowania  materiałów  podano  w  ST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
2.2. Stosowane  materiały 
2.2.1. Kruszywo  łamane  powinno  odpowiadać  ustaleniom  normy  PN-S-06102  ;  1997.  Przewiduje  

się  uŜycie  kruszywa  ze  skał  magmowych  lub  przeobraŜonych  o  własnościach  : 
• ścieralność  w  bębnie  kulowym  po  pełnej  liczbie  obrotów                                 -  do  50%  

ubytku masy 
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• ścieralność  w  bębnie  kulowym  po  1/5  pełnej  liczbie  obrotów                         -  do  35 %  

ubytku masy 
• nasiąkliwość  w  stosunku  do  suchej  masy  kruszywa                                           -  do  5,0% 
• odporność  na  działanie  mrozu                                                                                 -  do 10% 

ubytku masy 
• zawartość  siarczanów i siarczków w przeliczeniu na   SO                                      -  do  1% masy 
• zawartość  nadziarna                                                                                                   -   do 10%  masy 
• wskaźnik  piaskowy  nie  mniejszy  niŜ                                                                     -   30 - 70 
• barwa nie  ciemniejsza  niŜ  wzorcowa 
• zawartość  ziaren  nieforemnych                                                                                -  do  40%  masy 
• wskaźnik  nośności  mieszanki  kruszywa    w  noś.                                                -  pow.  60 
 
Wykonawca  zbada  przyczepność  bitumu  do  kruszywa  w  przypadku  zastosowania  kruszywa  
innego  niŜ  bazaltowe.  Składowanie  kruszywa  naleŜy  zorganizować  w  sposób  przeciwdziałający  
jego  zanieczyszczeniu,  zmieszaniu  z  kruszywem  innego  rodzaju,  klasy,  gatunku  lub  odmiany,  
oraz  nadmiernemu  zawilgoceniu.  Formowanie  hałd  na  składowiskach  powinno  odbywać  się  
przy  zapewnieniu  warunków  przeciwdziałających  rozsegregowaniu  się  kruszywa.  Krzywa  
uziarnienia  kruszywa,  określona  wg  normy  PN-B-06714/15 ;  1991   powinna  leŜeć  między  
krzywymi  granicznymi 
podanymi  w  tabeli  poniŜej  (uziarnienie  ciągłe)  : 
 
                        -------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                           Sito  kwadratowe                     Przechodzi  przez  sito 
                                                    [ mm]                                        [ % ] 
                         ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                     63                                              100 
                                                     31,5                                           77 - 100 
                                                     20                                              62 - 100 
                                                     16                                              58 - 94 
                                                     12,8                                           49 - 86 
                                                     8                                                42 - 75 
                                                     6,3                                             36 - 68 
                                                     4                                               29  - 58 
                                                     2                                               19 - 42 
                                                     1                                               13 - 32 
                                                  0,5                                                9 - 23 
                                                  0,25                                              4 - 16 
                                                  0,125                                            3 - 13 
                                                  0,075                                            2 - 12 
                      ------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.2.2. Stosowanie  wody  z  wodociągu  nie  wymaga  badań 

 
3.  SPRZĘT 
3.1. Warunki  ogólne  stosowania  sprzętu 
Warunki  ogólne  stosowania  sprzętu  podano  w  ST. DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
 
3.2. Dobór  sprzętu 
 
Do  wykonania  podbudowy  naleŜy  stosować  :   -   mieszarki  stacjonarne  do  wytwarzania  
mieszanki  kruszyw,  wyposaŜone  w  urządzenia  dozujące  wodę, 
• sprzęt  mechaniczny  do  rozkładania  kruszywa  dostosowany  do  wielkości  koryt, 
• walce  statyczne  i  inne  w  zaleŜności  od  potrzeb  oraz  ubijaki  mechaniczne  do  zastosowania  

w  miejscach  trudno  dostępnych  dla  innego  sprzętu, 
• inny  sprzęt  zaakceptowany  przez  InŜyniera.   
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Niektóre  roboty  mogą  być  wykonywane  ręcznie. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1. Warunki  ogólne  transportu 
warunki  ogólne  transportu  podano  w  ST  DM.00.00.00.  „ Wymagania  ogólne”. 
4.2. Dobór  środków  transportu 
4.2.1. Transport  kruszywa 
Transport  kruszywa  powinien  odbywać  się  w  sposób  przeciwdziałający   jego  zanieczyszczeniu  i 
rozsegregowaniu.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  
dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  i  
innych  parametrów   technicznych. 
4.2.2. Transport  wody 
Woda  moŜe  być  dostarczana  cysternami. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT  
5.1. Ogólne  warunki  wykonania  robót 
 
Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano  w  ST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne „. 
Wykonawca  przedstawi  InŜynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót,  
uwzględniające  wszystkie  warunki w  jakich  będą  wykonywane  roboty. 
5.2. Zakres  wykonywanych  robót 
 
Mieszankę  kruszywa  o  uziarnieniu  zgodnym  z  projektowaną  krzywą  uziarnienia  i  wilgotności  
optymalnej  ustalonej  metodą  Proctora  zgodnie  z  PN-B-04481;  1988  (metoda  II)  naleŜy  
wytwarzać  w  mieszarkach  stacjonarnych  gwarantujących  otrzymanie   jednorodnej  mieszanki.  
Grubość  rozłoŜonej  warstwy  luŜnego  kruszywa  powinna  być  taka,  aby  po  jej  zagęszczeniu  
była  równa  grubości  warstwy  załoŜonej  w dokumentacji  projektowej   tj.  20  cm.  Spadki  
poprzeczne  i  podłuŜne  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową. 
Operacja  zagęszczania  przez  wałowanie  powinna  być  prowadzona,  aŜ  do  osiągnięcia  wskaŜnika  
zagęszczenia  podbudowy  nie  mniejszego  od  1,0  wg  normalnej  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-
B-04481  (metoda  II).  Jeśli  nie  moŜna  określić  wskaŜnika  zagęszczenia  wg  PN-77/8931-12,  
naleŜy  sprawdzić  wg  BN-64/8931-02  stosunek  modułu  odkształcenia  wtórnego  E2  do  
pierwotnego  E1,  który  nie  powinien  być  mniejszy  niŜ  2,2.  Wilgotność  kruszywa  podczas  
zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej,  określanej  wg  normalnej  próby  
Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481;  1988  (metoda  II)  z   
tolerancją  + 1%  i  -  2%. 
 
6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót 
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  DM. 00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
 
6.2. Kontrola  jako ści  wykonania  robót 
 
Kontrola  powinna  przebiegać  zgodnie  z  ST  i  dotyczyć  prawidłowości  wykonywania  
poszczególnych  elementów,  zgodności  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST. 
 
6.2.1. Sprawdzenie  w  zakresie  : 
• uziarnienia  i  wilgotności  kruszywa,  zagęszczenia  warstwy  i  zawartości  zanieczyszczeń  

obcych  -  2  badania  na  dziennej  działce  roboczej,  lecz  nie  rzadziej  niŜ  raz  na  600 m2, 
• zawartość  ziaren  nieforemnych,  ścieralość,  odporność  na  działanie  mrozu,  wskaŜnik  

piaskowy  oraz  zawartość  zanieczyszczeń  organicznych  -  jeden  raz  na  6000  m2  i  przy  
kaŜdej  zmianie  Ŝródła  pobierania. 

Wszystkie  kruszywa  nie  spełniające  w/w  wymagań  zostaną  przez  InŜyniera  odrzucone.  
Wykonawca  przedłoŜy  świadectwo  zgodności  na  kruszywa  przeznaczone  do  wbudowania. 
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6.2.2. Wymagania  dotyczące  cech  geometrycznych  wykonanej  warstwy  podbudowy 
• Grubość  z  tolerancją  po  zagęszczeniu  ±  2  cm  1  pomiar  co  50  m.  Suma  dozwolonych  

odchyleń  warstw  konstrukcyjnych  nie  moŜe  negatywnie  oddziaływać  na  konstrukcję  
nawierzchni  jako  całości  oraz  na  jej  trwałość. 

• Nośność  i  zagęszczenie  -  wg  metody  Proctora  lub  w  przypadku  gdy  jest  to  niemoŜliwe  za  
pomocą  metody  obciąŜeń  płytowych  poprzez  porównanie  modułów  odkształcenia.  Wartość  
stosunku  wtórnego  do  pierwotnego  modułu  odkształcenia  określonych  zgodnie  z  BN-64-
8931-02  nie  powinna  być  większa  od  2,2 ,  co  najmniej  1  próbka  na  5000  m2;  wskaŜnik  
nośności   „W” nos. >  60. 

• szerokość  warstwy  z  tolerancją  ±  5  cm,  przy  zachowaniu  warunku  dopuszczalnego  
odchylenia  od  projektowanej  osi  drogi,  naleŜy  wykonać  1  pomiar  co  50  m. 

• równość  podłuŜna  -  do  20  mm,  1  pomiar  co  50 m.  (mierzona  łatą  4-metrową  i  
planografem), 

• równość  poprzeczna  -  do  20 mm,  1  pomiar  co  50 m., (mierzona łatą  i  poziomicą) 
• spadek  poprzeczny -  tolerancja  do  ±  0,5%  -  1  pomiar  co  50 m.  i  w  punktach  

charakterystycznych, 
• odchylenie  od  projektowanej  osi  drogi  -  do  3 cm,  1  pomiar  co  25  m. 
• rzędne  wysokościowe  krawędzi  z  tolerancją    +  0  cm  i  -  2  cm;  naleŜy  wykonać  1  pomiar  

co  20  m. na odcinku  prostym  oraz  co  10  m.  na  krzywych  (w  osi i na  krawędziach). 
Poziom  jakości  wykonanej  podbudowy  naleŜy  uznać  za  zgodny  z  wymaganiami  niniejszej  ST,  
jeŜeli  wszystkie  wyniki  badań  spełniają  wymagania  podane  wyŜej.  W  przypadku  stwierdzenia  
uchybień  w  wykonaniu,  InŜynier  zaleca  wykonanie  poprawek  i  określa  termin  ich  wykonania. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT  
Jednostką  obmiaru  jest  1  m2  wykonanej  podbudowy  z  kruszywa  stabilizowanego  mechanicznie  
na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  pomiaru  w  terenie.  Obmiar  przeprowadzony  w  terenie  
nie  powinien  obejmować  jakichkolwiek  dodatkowo  wykonywanych  powierzchni  nie  wykazanych  
w  dokumentacji  projektowej  lub  nie  zaakceptowanych  przez  InŜyniera. 
 
8.  ODBIÓR  ROBOT 
Odbiór  podbudowy  z  kruszywa  stabilizowanego  mechanicznie  dokonywany  jest  na  zasadach  
odbioru  robót  opisanych  w   ST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
InŜynier  oceni  wyniki  badań  pomiarów  przedłoŜone  przez  Wykonawcę  zgodnie  z  punktem  6. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Płatność  powinna  nastąpić  zgodnie  z  ST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”,  na  podstawie  
jednostek  obmiarowych    wg  punktu  7,  zgodnie  z  obmiarem   i  oceną  jakości  wykonanych  
robót. 
Cena  wykonania  czynności  obejmuje : 
• prace  pomiarowe,  oznakowanie  robót, 
• sprawdzenie  podłoŜa,  oczyszczenie, 
• dostarczenie  sprzętu  i  materiałów  na  miejsce  wbudowania, 
• przygotowanie  mieszanki  zgodnie  z  recepturą,  opracowanie  recepty, 
• rozłoŜenie  warstwami  zgodnie  z  załoŜoną  grubością,  szerokością  i  profilem  z  zachowaniem  

projektowanej  niwelety, 
• zagęszczenie  warstw, 
• utrzymanie  i  ochrona  wykonanej  warstwy  podbudowy, 
• przeprowadzenie  wymaganych  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych, 
• odwiezienie  sprzętu  po  zakończonych  robotach, 
• wykonanie  podbudowy  gr.  10  cm  pod  projektowany  chodnik    
• wykonanie  podbudowy  gr.  28  cm  pod  projektowane  warstwy  konstrukcyjne  jezdni 
• wykonanie  podbudowy  gr.  20  cm  pod  projektowane  warstwy  konstrukcyjne  dla  stanowisk  

postojowych  samochodów  osobowych 
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10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE   
 
10.1. Normy : 
PN-B-11112;  1996   „ Kruszywo  mineralne. Kruszywo  łamane  do  nawierzchni  drogowych”. 
PN-B-11110;  1996   „ Surowce  skalne  lite  do  produkcji  kruszyw  łamanych  stosowanych  w  
budownictwie   
                                     drogowym „. 
PN-B-04101;  1985   „Materiały  kamienne.  Oznaczenie nasiąkliwości  wodą”. 
PN-B-06714/12;  1977  „Kruszywo  mineralne. Badania. Oznaczenie  zawartości  zanieczyszczeń  
obcych”. 
PN-B-06714/01;  1989  „Kruszywa  mineralne. Badania.  Podział,  terminologia”. 
PN-B-06714/11;  1987  „Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie  składu  petrograficznego”. 
PN-B-06714-15;  1991  „Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie  składu  ziarnowego”. 
PN-B-06714-16;  1978  „Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie  kształtu  ziaren „. 
PN-B-06714-18;  1977  „Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie  nasiąkliwości”. 
PN-B-06714-19;  1978  „Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie  mrozoodporności  metodą  
bezpośrednią 
PN-B-06714-28;  1978  „Kruszywa  mineralne. Badania.  Oznaczanie  zawartości  siarki  metodą  
bromową”. 
PN-B-06714-40;  1978  „Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie  wytrzymałości  na  
miaŜdŜenie”. 
PN-B-06714-42;  1979  „Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie  ścieralności  w  bębnie  Los  
Angeles” 
PN-S-06102;  1997  „ Drogi  samochodowe.  Podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych  
mechanicznie”. 
PN-B-06721;  1987  „Kruszywa  mineralne.  Pobieranie  próbek „ 
BN-8931-02 ;  1964  „Drogi  samochodowe. Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni  
podatnych  i   
                                  podłoŜa  przez  obciąŜenie  płytą” 
BN-64/8931-01;      „Drogi  samochodowe. Oznaczanie  wskaŜnika  piaskowego” 
PN-B-04481;  1988  „Grunty  budowlane. Badanie  próbek  gruntu” 
PN-B-06714-26;  1978  „Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń  organicznych” 
 
10.2. Inne  dokumenty 
Technologia  robót  drogowych  w  latach  1987 - 90. Wytyczne  MK - CZDP  zraz  z  Zarządzeniem  
GDDP  przedłuŜającym  okres  obowiązywania  wytycznych  i  wprowadzającym  pewne  
uzupełnienia  (pismo  GDDP -  11f-432/26/91  z  1991 r.03.28). 
Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych  -  GDDP.  Z  1997 r. 
 
 
 
 
D-05.03.23.  NAWIERZCHNIA  Z  KOSTKI  BRUKOWEJ  BETONOWEJ  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej  na drogach  dojazdowych   i stanowisk  parkowania. Kostka  gr. 8 cm  na  
podsypce cementowo-piaskowej. 
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1.2. Zakres stosowania  SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana  jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.  Zaleca 
się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.  

1.3. Zakres robót objętych  SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 
− dróg i ulic lokalnego znaczenia, 
− parkingów,  

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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 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 OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
− 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 niŜ 60 
MPa. 
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Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 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 niŜ 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 zamraŜania i odmraŜania próbek jest wystarczająca, 
jeŜeli: 
− próbka nie wykazuje pęknięć, 
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie 

jest większe niŜ 20%. 
 
2.2.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić 
nie więcej niŜ 4 mm. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niŜszej 
niŜ „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
załoŜonych 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. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia. Urządzenie 



                                                SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA ODBIORU                                                                  50                                        
                                           BUDOWA  GIMNAZJUM  I  HALI  SPORTOWEJ  w  PRZYSTAJNI  

 
to, po skończonym układaniu kostek, moŜna 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 moŜna stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 
liniami na szynie lub krawęŜnikach. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 
stanie. 
Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. PodłoŜe 

PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜe stanowić grunt piaszczysty - 
rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną 
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, moŜna wykonywać 
bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoŜa 
powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 
OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 

5.3. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien  być zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zaleŜności od przeznaczenia, obciąŜenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, 
moŜe stanowić: 
− grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, ŜuŜlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
− podbudowa tłuczniowa, Ŝwirowa lub ŜuŜlowa, 
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 moŜna stosować krawęŜniki uliczne 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawęŜników zgodne z dokumentacją projektową 
lub zaakceptowane przez InŜyniera. 

5.5. Podsypka 

Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].  Lub  
podsypka  cementowo-piaskowa.  Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w 
granicach od 3 do   5 cm. Podsypka powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
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5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 
InŜyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych 
kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek.   Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno 
uŜywać walca. 
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do ruchu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-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. 
NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników bieŜących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułoŜonych 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 InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy 

Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową . 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 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 

6.4.1. Nierówności podłuŜne 

Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 
[8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 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 niŜ 2 razy na 100 m2 
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz 
wszędzie tam, gdzie poleci InŜynier. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoŜa, 
− ewentualnie wykonanie podbudowy, 
− wykonanie podsypki, 
− ewentualnie wykonanie ławy pod krawęŜniki. 
Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoŜa (ewentualnie podbudowy), 
− dostarczenie materiałów, 
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− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

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 uŜytku. 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. 
KrawęŜniki i obrzeŜa 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  łatą.    

  
 
Przepisy  związane  : 
 
PN-88/B-30000  Cement  portlandzki 
BN-88/B-6731-08  Cement. Transport  i  przechowywanie. 
PN-79/B-06711  Kruszywa  mineralne.  Piasek  do  zapraw. 
PN-88/B-32250  Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i  zapraw. 
 
 
 

D –05.03.03 - NAWIERZCHNIA Z PŁYT  BETONOWYCH  (ANA LOGIA)  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych  -  aŜurowych  
wibroprasowanych 

1.3. Zakres robót objętych   SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych i kwadratowych  jako  analogia  do  
nawierzchni  z  płyt  aŜurowych. 
Płyty betonowe w/w  zastosowano  dla  nawierzchni  dróg  o  obciąŜeniu  przez  samochody  
dostawcze.  Nawierzchnia z płyt betonowych   ułoŜona  na  warstwie  podbudowy  z  niesortu  
tłuczniowego  i  warstwie  podsypki  z  piasku.  Otwory  wypełnione  grysami  (alter.  Ŝwiry) 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia z płyt betonowych - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z płyt 
betonowych. 

2. MATERIAŁY  

2.2. Płyty betonowe 

Płyty  betonowe  wibroprasowane   aŜurowe  o  wym.  60 x 40 x 10 cm. 
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Powierzchnie płyt betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie płyt betonowych powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny 
przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7]. 

2.3. KrawęŜniki  

KrawęŜniki stosowane do obramowania nawierzchni z płyt betonowych powinny odpowiadać 
wymaganiom wg BN-80/6775-03/01 [7] i wg BN-80/6775-03/04 [9]. 

2.5. Piasek 

Piasek do zaprawy cementowej powinien być gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do 
wypełniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartości pyłów mineralnych w 
granicach od 3 do 8%. 

2.6. Woda 

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [3]. Powinna to być 
woda „odmiany 1”. 

3. SPRZĘT 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt 

Układanie nawierzchni z płyt betonowych wykonuje się ręcznie. 
Do wytwarzania zaprawy stosuje się betoniarki, do zagęszczania warstwy z piasku ubijaki ręczne lub 
mechaniczne oraz drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport płyt i składowanie 

Płyty betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać 
poza ściany środka transportu więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 
Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłoŜu wyrównanym i 
odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek ułoŜonych w pionie jedna nad drugą. Płyty 
betonowe naleŜy układać na płask w stosach, po 10 warstw w stosie. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.2. PodłoŜe 

PodłoŜe moŜe stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest 
nawierzchnia. 
Grunt podłoŜa powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosić Is ≥ 1,0. 
PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 
OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 

5.3. Podbudowa 

Podbudowę pod ułoŜenie nawierzchni z płyt betonowych moŜe stanowić: 
− podłoŜe z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, Ŝwirem,  podbudową  tłuczniem  kamiennym Is ≥ 

1,0, 
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5.4. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z płyt betonowych naleŜy stosować krawęŜniki betonowe uliczne lub 
betonowe drogowe wg BN-80/6775-03/04 [9] oraz krawęŜniki kamienne drogowe wg BN-66/6775-01 
[6].  Rodzaj stosowanych krawęŜników powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazaniami InŜyniera.  Wymagania dotyczące ustawiania krawęŜników powinny być zgodne z OST         
D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”. 

5.5. Podsypka 

Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) naleŜy stosować piasek gruby wg PN-B-06712 [1]. Grubość 
podsypki i warunki jej stosowania powinny być zgodne z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazaniami InŜyniera. 

5.6. Układanie płyt 

5.6.1. Sposób układania płyt 

Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami InŜyniera.  

5.6.2. Układanie płyt na odcinkach prostych 

Płyty  na odcinkach prostych powinny być ułoŜone tak, aby dwa boki kaŜdej z nich były prostopadłe 
do osi drogi. Na krawędziach bocznych nawierzchni powinny być ułoŜone płyty infuły lub połówki. 
Płyty kwadratowe na odcinkach prostych powinny być ułoŜone rzędami prostopadłymi do osi drogi 
albo rzędami nachylonymi do osi drogi pod kątem 45o z infułami. 

5.7. Wypełnienie spoin 

Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt betonowych powinno być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami InŜyniera. 
Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji mniejszej od 
0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych. 
Badania pełne przeprowadza producent płyt. 
Badania zwykłe naleŜy przeprowadzać przy kaŜdym odbiorze płyt, według następującego zakresu: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie kształtu i wymiarów, 
− sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. 
Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN-80/6775-03/01 
[7].  Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wg pkt 2.3 do 2.7. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi do akceptacji wyniki 
badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badanie podłoŜa 

NaleŜy sprawdzić, czy przygotowane podłoŜe odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni 
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Konstrukcję i grubość podbudowy wg pkt 5.3 naleŜy sprawdzać w jednym miejscu na kaŜdym 
kilometrowym odcinku drogi lub na kaŜde 6000 m2 powierzchni oraz w miejscach budzących 
wątpliwości. 

6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni 

NaleŜy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania nawierzchni na całej długości budowanego 
odcinka. 

6.3.4. Sprawdzenie ułoŜenia płyt 

Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płyt naleŜy przeprowadzać przez dokonanie oceny wizualnej na 
całej długości budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.6. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Równość 

Nierówności podłuŜne nawierzchni naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [11]. 
Nierówności podłuŜne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

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

6.4.3. Rzędne wysokościowe 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.4.4. Ukształtowanie osi 

Oś nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 
cm. 

6.4.5. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.4.6. Grubość podsypki (warstwy wyrównawczej) 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z płyt betonowych podano w 
tablicy 5. 

Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych 
punktach niwelety 

2 Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych 
punktach niwelety 

3 Ukształtowanie osi w 
planie 

10 razy na 1 km i w charakterystycznych 
punktach niwelety 

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt betonowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoŜa lub podbudowy, 
− wykonanie podsypki. 
Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoŜa lub podbudowy, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie płyt, 
− wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych, 
− pielęgnację nawierzchni, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, 

wymagania               i ocena zgodności 
3. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. KrawęŜniki uliczne, mostowe i 

drogowe 
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Płyty drogowe 

  9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
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nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 
  

 D-08.00.00.   ELEMENTY  ULIC 
 

D.  08. 01. 01.  KRAWĘśNIKI  BETONOWE  15 X 30  (20 X 30)  cm  NA  
ŁAWIE  BETONOWEJ  Z  OPOREM  

 
1.  WSTĘP   
1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  budową   drogi  dojazdowej  i  stanowisk  parkowania. 
Zakres  stosowania  SST 
 
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  
przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  
1.3. Zakres  robót  ujętych  w  SST 
 
1.1. Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  

wykonanie  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  polegające  na  ułoŜeniu  : 
� krawęŜników   betonowych  o wym.  15 x 30  cm  (20 x 30 cm)  które  będą  układane  na  ławie  

betonowej  z  oporem. 
� KrawęŜniki  na  płasko  ułoŜone  z  ławą  betonową   
1.2. Określenia  podstawowe 
 
1.4.1. Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  

normami  i  określeniami  podanymi  w  pkt.  1.4.  SST  DM. 00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  
SST  i  poleceniami  InŜyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  SST  DM.00.00.00.  
„Wymagania  ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY  
 
Do  wykonania  krawęŜników  trzeba  następujących  materiałów  : 
• piasek,  cement  portlandzki  32,5  do  zapraw ,  cement  32,5  do  podsypki, 
• zaprawę  cementowo-piaskową  1  : 2, 
• podsypka  cementowo - piaskowa, 
• beton  B 10 
• bitumiczną  masę  zalewową,  wodę 
• krawęŜnuiki  betonowe  o  wym.  15 x 30  lub  20 x 30  cm 
 
2.1. Wymagania  jakościowe  dla  materiałów  : 
Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  powinny  spełniać  wymagania  norm : 
• piasek  do  zaprawy  cementowo-piaskowej  PN-79/B-06711, 
• cement  portlandzi  32,5  PN-B-19701, 
• beton  B10  PN-88/B-06250, 
• woda    PN-88/B-32250 
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2.1.1. Dopuszczalne  wady  i  uszkodzenia   
Powierzchnie  krawęŜników  betonowych  powinny  być  bez  rys,  pęknięć   i  ubytków  betonu,  o  
fakturze  z  formy  lub  zatartej. Krawędzie  elementów  powinny  być  równe  i  proste.  Dopuszczalne  
wady  oraz  uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementów,  zgodnie  z  BN-80/6775-03/01,  nie  
powinny  przekraczać  wartości  podanych  w tablicy  3. 
 
Tablica  3.  Dopuszczalne  wady  i  uszkodzenia  krawęŜników  betonowych 
 
 
               Rodzaj   wad  i  uszkodzenia                                                                    Dopuszczalna  
wielkość  wad 
                i uszkodzeń 
          Gatunek  I     Gatunek  II 
  Wklęsłość  lub  wypukłość  powierzchni  krawęŜników   w  mm                  2                        3 
 Szczerby  i  uszkodzenia        ograniczających  powierzchnie                    niedopuszczalne 
               krawędzi  i  naroŜy                 górne  (ścieralne)  mm      
         ograniczających  pozostałe 
         powierzchnie  -  liczba  maks.                          2                         2 
                                                                długość,  mm  maks.                                       20                       
40 
                                                                 głębokość ,  mm  maks.                                   6                        
10 
 
2.1.2. Składowanie 
 
KrawęŜniki  betonowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,  posegregowane  
według  typów,  rodzajów,  odmian  gatunków  i  wielkości.  KrawęŜniki betonowe  naleŜy  układać  z  
zastosowaniem  podkładek  i  przekładek  drewnianych  o wymiarach  :  grubość  2,5  cm.  szerokość  
5  cm,  długość  min.  5  cm  większa  niŜ  szerokość  krawęŜnika. 
2.1.3. Beton  i  jego  składniki 
 
2.1.3.1. Beton  do  produkcji  krawęŜników 
 
Do  produkcji  krawęŜników  naleŜy  stosować  beton  wg  PN-B-06250,  klasy  B 25  i  B 30.  W  
przypadku  wykonywania   krawęŜników  dwuwarstwowych,  górna  (licowa)  warstwa  krawęŜników  
powinna  być  wykonana  z  betonu  klasy  B  30.  Beton  uŜyty  do  produkcji  krawęŜników  
powinien  charakteryzować  się : 
• nasiąkliwością  poniŜej  4% 
• ścieralnością  na  tarczy  Bochmego,  dla  gatunku  1  :  3  mm 
• mrozoodpornością  i  wodoszczelnością,  zgodnie  z  normą  PN-B-06250. 
2.1.3.2. Cement 
cement  stosowany  do  betonu  powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy  niŜszej  niŜ  „32,5”  
wg  PN-B-19701.  Przechowywanie  cementu  powinno  być  zgodne  z  BN-88/6731-08. 
2.1.3.3. Kruszywo 
Kruszywo  powinno  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-06712.  Kruszywo  naleŜy  przechowywać  w  
warunkach  zabezpieczających   je  przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem  z  kruszywami  innych  
asortymentów,  gatunków  i  marek. 
2.1.3.4. Woda 
Woda  powinna  być  odmiany  „1”  i  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-32250. 
2.2. Materiały  na  podsypkę  i  do  zapraw. 
Piasek  na  podsypkę  cementowo-piaskową  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-06712,  a  
zaprawy  cementowo-piaskowej  PN-B-06711.  Cement  na  podsypkę  i  zaprawy  cementowo-
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piaskowej   powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy  nie  mniejszej  niŜ  „32,5”,  
odpowiadający  wymaganiom  PN-B-19701. 
Woda  powinna  być  odmiany  „1”  i  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-32250. 
2.3. Materiały  na  ławy . 
Do  wykonania  ław  pod  krawęŜniki  naleŜy  stosować,  dla  : 
ławy  betonowej  -  beton  klasy  B 10  wg  PN-B-06250. 
2.4. Masa  zalewowa 
Masa  zalewowa,  do  wypełnienia  szczelin  dylatacyjnych  na  gorąco,  powinna  odpowiadać  
wymaganiom 
BN-74/6771-04  lub  aprobaty  technicznej 
 
3.1. SPRZĘT 
 
3.1. dotyczące  sprzętu 
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  OST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.  Pkt.  
3. 
3.2. Sprzęt 
Roboty  wykonuje  się  ręcznie  przy  zastosowaniu  : 
� betoniarek  do  wytwarzania  betonu  i  zapraw  przygotowania  podsypki  cementowo-piaskowej, 

wibratorów  płytowych,  ubijaków  ręcznych  lub  mechanicznych. 
 
4.  TRANSPORT 
 
Do  transportu  kruszyw  moŜe  być  uŜyty  dowolny  środek  transportu  zaakceptowany  przez  
InŜyniera. 
Elementy  prafabrykowane  naleŜy  przewozić  samochodami  skrzyniowymi  zabezpieczając  
materiały  przed  przesuwaniem  się  i  uszkodzeniom 
 
5  WYKONANIE  ROBÓT   
 
5.1. UłoŜenie  krawęŜnika 
5.1.1. Koryto  pod  krawęŜnik 
KrawęŜniki  będą  układane  w  miejscu   krawęŜników  wcześniej  rozebranych. 
Przygotowanie  koryta  obejmuje  : 
• wykonanie  wykopu  na  pełną  szerokość  ławy  z  oporem, 
• oczyszczenie  odkrytych  powierzchni  ławy  betonowej 
5.1.2. Ława  pod  krawęŜnik 
Przygotowanie  ławy  betonowej  obejmuje  : 
• ułoŜenie  szalowania  dla  ławy  z  oporem, 
• wykonanie  uzupełnienia  grubości  ławy  z  oporem  betonem  B 10 
Beton  naleŜy  rozścielać,  wyrównać  i  zagęścić  ręcznie  lub  mechanicznie  w  przygotowanym  
korycie  lub  szalowaniu.  Uzupełnienia  w  przedziale  grubości  2 - 5 cm  wykonane z  podsypki  
cementowo-piaskowej  lub  betonu  B 10  nie  wymagają  szałowania.  W  pogrubionej  ławy  
wykonać  szczeliny dylatacyjne  w  miejscach  ich  występowania  w  ławie  istniejącej.  Szczeliny  
naleŜy  wypełnić  podgrzaną  do  temperatury  150 - 170 ° C  bitumiczną  masą  zalewową. 
5.1.3. UłoŜenie  krawęŜników 
Na  gotowej  ławie  betonowej  z  oporem  krawęŜniki  naleŜy  układać  na  podsypce   cementowo-
piaskowej  o  gr.  5  cm.  Skład  podsypki :  200  kg  cementu  „32,5”  na  1  m3  piasku.  KrawęŜnik  
powinien  posiadać  do  projektowanej  nawierzchni  światło  12  cm.  Niweleta  podłuŜna  
krawęŜników  powinna  być  zgodna  z  projektowaną  niweletą  krawędzi  jezdni  z  zachowaniem  
wymaganego,  określonego  wyŜej  światła.  Tylną  ścianę  krawęŜnika  naleŜy  obsypać  materiałem  
przepuszczalnym  i  zagęścić. 
5.1.4. Wypełnienie  spoin 
Spoiny  wypełnione  będą  zaprawą  cementowo-piaskową  o   składzie :  300 kg  cementu  „32,5”  na  
1  m3  piasku.  Nad  szczelinami  dylatacyjnymi  ław,  w  odstępach  co  50  m.,  spoiny  krawęŜników  
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naleŜy  wypełnić  bitumiczną  masą  zalewową.  Wszystkie  spoiny  wypełnia  się  na  pełną  
głębokość. 
 
5.2. Roboty  ziemne 
 
5.2.1. Wykop  pod  krawęŜnik    -  naleŜy  wykonać  ręcznie,  a  dno  wykopu  wyprofilować  i  

zagęścić.  WskaŜnik  zagęszczenia   nie  powinien  być  mniejszy  niŜ  0,97. 
5.2.2.   Spoiny,  -  których  szerokość  nie  powinna  być  większa  niŜ  1  cm,  po  oczyszczeniu  nleŜy  

wypełnić  zaprawą  cementowo-piaskową  przy  uŜyciu  300  kg  cementu  „32,5”  na  1 m3 piasku.  
Spoiny  muszą  być  wypełnione  całkowicie  na  pełną  głębokość. 

 
6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT   
 
6.1. Kontrola  jakości  materiałów   
Wbudowane  materiały  powinny  spełniać  wymagania  podane  w  pkt.  2.  Przed  wbudowaniem  
Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inspektorowi  badania  laboratoryjne  w  zakresie  wymienionym  
w  pkt.  2.1.3.1. 
6.2. Kontrola  jakości  wykonania 
6.2.1. Sprawdzenie  ław 
Przy  wykonywaniu  ław  badaniu  podlegają  : 
• zgodność  profilu  podłuŜnego górnej  powierzchni  ław  z  dokumentacją  projektową, 
• profil  podłuŜny  górnej  powierzchni  ławy  powinien  być  zgodny  z  projektowaną  niweletą.  

Dopuszczalne  odchylenia  mogą  wynosić  ±  1  cm  na  kaŜde  100 m.  ławy. 
Wymiary  ław  : 
Wymiary  ław  naleŜy  sprawdzić  w dwóch  dowolnie  wybranych  punktach  na  kaŜde  100 m.  ławy.  
Tolerancje  wymiarów  wynoszą  : 
• dla  wysokości  ±  10%  wysokości  projektowanej, 
• dla  szerokości  ±  10%  szerokości  projektowanej. 
Równość  górnej  powierzchni  ław. 
Równość  górnej  powierzchni  ławy  sprawdza  się  przez  przyłoŜenie  w  dwóch  punktach,  na  
kaŜde  100  m.  ławy,  trzymetrowej  łaty.  Prześwit  pomiędzy  górną  powierzchnią  ławy  i  
przyłoŜoną  łatą  nie  moŜe  przekraczać  1  cm. 
Zagęszczenie  ław. 
Zagęszczenie  ław  bada  się  w  dwóch  przekrojach  na  kaŜde  100  m.  Ławy  ze  Ŝwiru  lub  piasku  
nie  mogą  wykazywać  śladu  urządzenia  zagęszczającego.  
Odchylenie  linii ław  od  projektowanego  kierunku. 
Dopuszczalne  odchylenie  linii ław  od  projektowanego  kierunku  nie  moŜe  przekraczać  ±  2  cm  
na  kaŜde  100 m.  wykonanej  ławy. 
6.2.2. Sprawdzenie  ustawienia  krawęŜników   
Przed  wbudowaniem  krawęŜników  Wykonawca  winien dostarczyć  Inspektorowi  badania  
laboratoryjne  w  zakresie  wymienionym  w  pkt.  2.1.3.1.  Przy  ustawieniu  krawęŜników  naleŜy  
sprawdzać  : 
• dopuszczalne  odchylenia  linii krawęŜników  w  poziomie  od  linii  projektowanej,  które  wynosi  

±  1  cm  na  kaŜde  100 m.  ustawionego  krawęŜnika, 
• dopuszczalne  odchylenie  niwelety  górnej  płaszczyzny  krawęŜnika  od  niwelety  projektowanej,  

które  wynosi  ±  1  cm  na  kaŜde  100  m.  ustawionego  krawęŜnika. 
• równość  górnej  powierzchni  krawęŜników,  sprawdzane  przez  przyłoŜenie  w  dwóch  punktach  

na  kaŜde  100 m.  krawęŜnika,  trzymetrowej  łaty,  przy  czym  prześwit  pomiędzy  górną  
powierzchnią  krawęŜnika  i  przyłoŜoną  łatą  nie  moŜe  przekraczać  1  cm. 

• dokładność  wypełnienia  spoin  bada  się  co  10 m.  Spoiny  muszą  być  wypełnione  całkowicie  
na  pełną  głębokość. 
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7.  OBMIAR  ROBÓT 
 
7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót 
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  OST DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”  pkt. 7. 
7.2. Jednostka  obmiarowa 
Jednostką  obmiarową  jest  m.  (metr)  ustawionego  kraweŜnika  betonowego 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1. Tolerancja  wykonania   
8.2. Wymiary  ławy  betonowej 
Grubość  ±  10%  grubości  projektowanej  szerokości  -  ±  10%  szerokości  projektowanej. 
KrawęŜniki  w  planie  :  dopuszcza  się  odchylenia  od  linii  projektowanej,  wielkości  ±  1  cm  na  
kaŜde  100 m.  wykonanego  krawęŜnika.  Niweleta  krawęŜnika  -  dopuszcza  się  odchylenia  górnej  
płaszczyzny  od  niwelety  projektowanej  wielkości  ±  1  cm  na  kaŜde  100  m.  wykonanego  
krawęŜnika.  Równość  górnej  powierzchni  krawęŜnika  -  prześwit  pomiędzy  górną  powierzchnią  
krawęŜnika, a  przyłoŜoną   trzymetrową  łatą  murarską  nie  moŜe  przekraczać  1  cm.  Szerokość  
spoin  -  nie  większa  niŜ  1  cm 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI   
 
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności 
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  OST  DM.00.00.00. „Wymagania  
ogólne” 
pkt   9. 
9.2. Cena  jednostki  obmiarowej 
Cena  wykonania  1  m.  krawęŜnika  betonowego  obejmuje : 
• prace  pomiarowe  i  roboty  przygotowawcze, 
• dostarczenie  materiałów  na  miejsce  wbudowania, 
• wykonanie  koryta  pod  ławę,  ew.  wykonanie  szalunku, 
• wykonanie  ławy,  wykonanie  podsypki 
• ustawienie  krawęŜników  na  podsypce  (piaskowej  lub  cementowo-piaskowej), 
• wypełnienie  spoin  krawęŜników  zaprawą, ew.  zalanie  spoin  masą  zalewową, 
• zasypanie  zewnętrznej  ściany  krawęŜnika  gruntem  i  ubicie, 
• przeprowadzenie  badań  i  pomiarów  wymaganych  w  specyfikacji  technicznej. 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE   
10.1. Normy   
1.  PN-B-06050 Roboty  ziemne  budowlane 
2.  PN-B-06250 Beton  zwykły. 
3.  PN-B-06251 Roboty  betonowe  i  Ŝelbetowe 
4.  PN-B-06711 Kruszywo  mineralne. Piasek  do  zapraw  budowlanych. 
5.  PN-B-06712 Kruszywa  mineralne  do  betonu  zwykłego. 
6.  PN-B-10021 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu. Metody  pomiaru  cech  geometrycznych 
7.  PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych. świry. 
8.  PN-B-11112 Kruszywa  mineralne. Kruszywo  łamane  do  nawierzchni  drogowych. 
9.  PN-B-11113. Kruszywa mineralne. Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych. 

Piasek 
10.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego  uŜytku. Skład ,  wymagania  i  ocena  zgodności 
11.  PN-B-32250 Materiały  budowlane. Woda  do  betonów  i  zapraw. 
12.  BN-88/6731-08  Cement.  Transport  i  przechowywanie. 
13.  BN-74/6771-04  Drogi  samochodowe.  Masa  zalewowa. 
14.  BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic 

    parkingów  i  torowisk  tramwajowych. Wspólne  wymagania i  badania 
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15.  BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic, 
                                       parkingów  i  torowisk  tramwajowych. KrawęŜniki  o  obrzeŜa  chodnikowe 
16  BN-64/8845-02        KrawęŜniki  uliczne.  Warunki  techniczne  ustawiania  i  odbioru. 
10.2. Inne  dokumenty 
Katalog  powtarzalnych  elementów  drogowych  (KPED),  Transprojekt -  Warszawa  1979  i  1982 r. 
 
 

D-08.02.02.  CHODNIKI  Z  BRUKOWEJ  KOSTKI  BETONOW EJ  GR.  
6   cm 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  
wykonanie  i  odbioru  robót  związanych  z   projektowaną   budową  nawierzchni   chodników na 
terenie  projektowanego  zadania  inwestycyjnego. 
Zakres  stosowania  SST 
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  
przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  ujętych  SST 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  wykonanie  
robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  polegające  na  wykonaniu  chodników  z  brukowej  kostki  
betonowej  gr.  6  cm. 
1.4. Określenia  podstawowe 
1.4.1. Betonowa  kostka  brukowa  -  kształtka  wytwarzana  z  betonu  metodą  wibroprasownia.  

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  DM. 00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  SST  DM. 00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  
DM.00.00.00. „Wymagania  ogólne”. 
 
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 
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• 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 
 
Wibroprasowana  betonowa  kostka  brukowa  powinna  odpowiadać  wymaganiom  zgodnie  z  
zaleceniami  IBDiM  o  udzielenie  aprobat  technicznych  nr  Z/96-03-002  z  1998 r.  Badania  
techniczne  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  procedurami  badawczymi  IBDiM  : 
• wygląd  zewnętrzny  wg  PB-TW-01/96, 
• kształt  i  wymiary  wg  PB-TW-02/96 
• wytrzymałość  na  ściskanie  wg  PB-TW-03/96, 
• mrozoodporność   wg  PB-TW-04/96, 
• nasiąkliwość  wg  PB-TW-05/96, 
• ścieralność  wg  PB-TW-06/96, 
• szorstkość  wg  PB-TN-3/4/96, 
Kształt  kotki  Wykonawca  uzgodni  z  InŜynierem. 
 
2.3. Materiały  do  produkcji  betonowych  kostek  brukowych 
2.3.1. Cement 
Do  produkcji  kostki  brukowej  naleŜy  stosować  cement  portlandzki,  bez  dodatków  klasy  nie  
niŜszej  niŜ  „32,5”.  Zaleca  się  stosowanie  cementu  o  jasnym  kolorze.  Cement  powinien  
odpowiadać  wymaganiom   
PN-B-1970; 97,  PN-B-19705; 98,  PN-B-30010; 90,  PN-B-30011; 80 
 
2.3.2. Kruszywo  do  betonu 
NaleŜy  stosować  kruszywa  mineralne  odpowiadające  wymaganiom  PN-B-06712; 86,  zgodnie  z  
PN-B-06250; 98.  Uziarnienie kruszywa  powinno  być  ustalone  w  recepcie  laboratoryjnej  
mieszanki  betonowej,  przy  załoŜonych  parametrach  wymaganych  dla  produkowanego  wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Woda  powinna  być  odmiany  „1”  i  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-32250; 89. 
2.3.4. Dodatki 
Do  produkcji  kostek  brukowych  stosuje  się  dodatki  w  postaci  plastyfikatorów  i  barwników,  
zgodnie  z  receptą  laboratoryjną.  Plastyfikatory  zapewniają  gotowym  wyrobom  wytrzymałość,  
mniejszą  nasiąkliwość  i  większą  odporność  na  niskie  temperatury  i  działanie  soli.  Stosowane  
barwniki  powinny  zapewnić  kostce  trwałe  wybarwienie.  Powinny  to  być  barwniki  
nieorganiczne.  Dodatki  powinny  spełniać  wymagania  PN-B-32250; 89  odpowiednich  norm  
przedmiotowych  lub  aprobat  technicznych. 
 
3  SPRZĘT   
 
3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu    -  podano  w  SST  DM.00.00.00.  „Wymagania  

ogólne”. 
3.2. Sprzęt  do  wykonania  chodnika  z  kostki  brukowej 
Małe  powierzchnie  chodnika  z  kostki  brukowej  wykonuje  się  ręcznie.  Jeśli  powierzchnie  są 
duŜe,  a  kostki  brukowe  mają  kształt  jednolity  i  kolor,  moŜna  stosować  mechaniczne  urządzenia    
układające.  Urządzenie  składa  się  z  wózka  i  chwytaka  sterowanego  hydraulicznie,  słuŜącego  do  
prze- 
noszenia  z  palety  warstwy  kostek  na  miejsce  ich  ułoŜenia.  Do  zagęszczania  nawierzchni  
stosuje  się   
wibratory  płytowe  z  osłoną  z  tworzywa  sztucznego. 
 
4.  TRANSPORT 
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4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu.   -  podano  w  SST  DM.00.00.00.  „Wymagania 

ogólne”. 
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  przewoŜone  są  
na  stanowisko, gdzie  specjalne  urządzenie  pakuje  je  s  folię  i  spina  taśmą  stalową,  co  
gwarantuje  transport  samochodami  w  nienaruszonym  stanie.  Kostki  betonowe  moŜna  równieŜ  
przewozić  samochodami  na  paletach  transportowych  producenta. 
 
5..WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót 
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  SST  DM. 00.00.00. „Wymagania  ogólne”. 
5.2. Koryto  pod  chodnik 
Koryto  wykonane  w  podłoŜu  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi  spadkami  
podłuŜnymi  i  poprzecznymi  oraz  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  SST  D-04.01.01.  
„Koryto  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoŜa”.  WskaŜnik  zagęszczenia  koryta  nie  
powinien  być  mniejszy  niŜ  0,97  według  normalnej  metody  Proctora.  JeŜeli  dokumentacja  
projektowa  nie  określa  inaczej,  to  nawierzchnię  chodnika  z  kostki  brukowej  moŜna  wykonywać  
bezpośrednio  na  podłoŜu  z  gruntu  piaszczystego  o  WP > 35  w  uprzednio  wykonanym  korycie. 
5.3. Podsypka 
Na  podsypkę  naleŜy  stosować  piasek  odpowiadający  wymaganiom  PN-B-06712.  Grubość  
podsypki  po  zagęszczeniu  powinna  zawierać  się  w  granicach  od  3  do  5  cm.  Podsypka  
powinna  być  zwilŜona  wodą,  zagęszczona  i  wyprofilowana. 
 
5.4. Układanie  chodnika z  betonowych  kostek  brukowych 
Z  uwagi  na  róŜnorodność  kształtów  i  kolorów  produkowanych  kostek,  moŜliwe  jest  ułoŜenie  
dowolnego  wzoru  -  wcześniej  ustalonego  w  dokumentacji  projektowej  lub  zaakceptowanego  
przez  InŜyniera.  Kostkę  układa  się  na  podsypce  lub  podłoŜu  piaszczystym  w  taki  sposób,  aby  
szczeliny  między  kostkami  wynosiły  od  2  do  3  mm.  Kostkę  naleŜy  układać  ok.  1,5  cm  wyŜej  
od  projektowanej  niwelety  chodnika,  gdyŜ  w  czasie  wibrowania  (ubijania)  podsypka  ulega  
zagęszczeniu. 
Po  ułoŜeniu  kostki,  szczeliny  naleŜy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść  powierzchnię  
ułoŜonych  kostek  przy  uŜyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania  
nawierzchni  chodnika.  Do  ubijania  ułoŜonego  chodnika  z  kostek  brukowych,  stosuje  się  
wibratory  płytowe  z  osłoną  z  tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i  
zabrudzeniem.  Wibrowanie  naleŜy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku  
środka  i  jednocześnie  w  kierunku  poprzecznych  kształtek.  Do  zagęszczenia  nawierzchni  z  
betonowych  kostek  brukowych  nie  wolno  uŜywać  walca.  Po  ubiciu  nawierzchni  naleŜy  
uzupełnić  szczeliny  materiałem  do  wypełnienia  i  zamieść  nawierzchnię.  Chodnik  z  
wypełnieniem  spoin  piaskiem nie  wymaga  pielęgnacji  -  moŜe  być  zaraz  oddany  do  
uŜytkowania. 
 
6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót 
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  SST  DM. 00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
6.2. Badania  przed  przystąpieniem  do  robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  posiadać  na  daną  partię  materiału  wyniki  
badań  laboratoryjnych  zgodną  z  pkt.  2.2.4. 
6.3. Badania  w  czasie  robót 
6.3.1. Sprawdzenie  podłoŜa 
Sprawdzenie  podłoŜa  polega  na stwierdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  
odpowiednimi  SST 
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Dopuszczalne  tolerancje  wynoszą  dla  :  głębokości   koryta  o szer.  do  3,0 m.  ±  1  cm,  o  
szerokości  powyŜej  3,0  m.  ±  2  cm.  Szerokości  koryta  ±  5,0 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie  podsypki 
Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków  poprzecznych  i  podłuŜnych  
polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  pkt.  5,3  niniejszej  SST. 
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  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  chodnika 
6.4.1. Sprawdzenie  równości  chodnika 
Sprawdzenie  równości  nawierzchni  przeprowadzić  naleŜy  łatą  co  najmniej  raz  na  kaŜde  150  do  
300 m2 
ułoŜonego  chodnika  i  w  miejscach  wątpliwych,  jednak  nie  rzadziej  niŜ  raz  na  50  m.  chodnika. 
Dopuszczalny  prześwit  pod  łatą  4  metrową  nie  powinien  przekraczać  1,0  cm. 
6.4.2. Sprawdzenie  profilu  podłuŜnego 
Sprawdzenie  profilu  podłuŜnego  przeprowadzić  naleŜy  za  pomocą  niwelacji,  biorąc  pod  uwagę  
punkty 
charakterystyczne,  jednak  nie  rzadziej  niŜ  co  100 m.  Odchylenia  od  projektowanej  niwelety  w  
punktach  załamania  niwelety  nie  mogą  przekraczać  ±  3  cm. 
6.4.3. Sprawdzenie  przekroju  poprzecznego 
Sprawdzenie  przekroju  poprzecznego  dokonywać  naleŜy  szablonem  z  poziomicą,  co  najmniej  
raz  na  kaŜde  150  do  300 m2  chodnika  i  w  miejscach  wątpliwych,  jednak  nie  rzadziej  niŜ  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  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
7.2. Jednostka  obmiarowa 
Jednostką  obmiarową  jest  m2  wykonanego  chodnika  z  brukowej  kostki  betonowej. 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  OST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.  Roboty  
uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  InŜyniera,  
jeŜeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt.  6  dały  wyniki  
pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy 
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST  DM.00.00.00.  „Wymagania  
ogólne”. 
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, 
• ułoŜenie  kostki  brukowej  wraz  z  zagęszczeniem  i  wypełnieniem  szczelin, 
• przeprowadzenie  badań  i  pomiarów  wymaganych  w  specyfikacji  technicznej. 
 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE   
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10.1. Normy   
1.  PN-B-04111 Materiały  kamienne.  Oznaczanie  ścieralności  na  tarczy  Bochmego 
2.  PN-B-06250 Beton  zwykły 
3.  PN-B-06712 Kruszywa  mineralne  do   betonu zwykłego 
4.  PN-B-19701 Cement. Cement  powszechnego uŜytku. Skład, wymagania  i  ocena  zgodności. 
5.  PN-B-32250 Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i  zapraw 
6.  BN-68/8931-01   Drogi  samochodowe. Oznaczenie  wskaŜnika  piaskowego 
10.2 Inne  dokumenty   -    nie  występują. 
 
 

D - 08. 03. 01.  OBRZEśA   BETONOWE   6 X 20  cm  ( 8 X 30  cm) 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót  związanych z  projektowaną   budową  nawierzchni   chodników. 
Zakres  stosowania  SST 
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  
przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  
1.3. Zakres  robót  ujętych  SST 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmuje  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  wykonanie  
robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  polegające  na  wykonaniu  obrzeŜy  betonowych. 
1.4. Określenia  podstawowe 
1.4.1. ObrzeŜa  chodnikowe -   prefabrykowane  belki  betonowe  rozgraniczające  jednostronnie  lub  

dwustronnie  ciągi  komunikacyjne  od  terenów  nie  przeznaczonych  do  komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe  określenia    podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  

normami  i  definicjami  podanymi  w  SST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót   -  podano  w  SST DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwanie  i  składowania  podano  w  SST  
DM.00.00.00. 
„Wymagania  ogólne”. 
2.2. Stosowane  materiały 
Materiałami  stosowanymi  są  : 
• obrzeŜa  odpowiadające  wymaganiom  BN-80/6775-04/04  i  BN-80/6775-03/01, 
• Ŝwir  lub  piasek  do  wykonania  ław  wg  PN-B-11111, 
• cement  wg  PN-B-19701, 
• piasek  do  zapraw  wg  PN-B-06711, 
• beton  uŜyty  do  elementów  prafabrykowanych  powinien  charakteryzować  się  nasiąkliwością  4 

%  oraz  mrozoodpornością  i  wodoszczelnością  zgodnie  z  normą  PN-B-06250;  1988. 
2.3. Składowanie 
Betonowe  obrzeŜa  chodnikowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,  
posegregowane  według  rodzajów  i  gatunków.  Betonowe  obrzeŜa  chodnikowe  naleŜy  układać  z  
zastosowaniem  podkładek  i  przekładek  drewnianych  o  wymiarach  co  najmniej  grubość  2,50  
cm,  szerokość  5  cm,  długość  minimum  5  cm  większa  niŜ  szerokość  obrzeŜa. 
2.4. Beton  i  jego  składniki 
Do  produkcji  obrzeŜy  naleŜy  stosować  beton  według  PN-B-06250,  klasy  B 25  i  B  3 
 
3.  SPRZĘT   
 
3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu 

Komentarz: Zującymi   



                                                SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA ODBIORU                                                                  68                                        
                                           BUDOWA  GIMNAZJUM  I  HALI  SPORTOWEJ  w  PRZYSTAJNI  

 
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  SST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
3.2. Sprzęt  do  ustawiania  obrzeŜy 
Roboty  wykonuje  się  ręcznie  przy  zastosowaniu  drobnego  sprzętu  pomocniczego. 
 
4.  TRANSPOR 
 
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  OST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
4.2. Transport  obrzeŜy  betonowych 
Betonowe  obrzeŜa  chodnikowe  mogą być  przewoŜone  dowolnymi  środkami  transportu  po  
osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  minimum  0,7  wytrzymałości  projektowanej.  ObrzeŜa  
powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i  uszkodzeniu  w  czasie  transportu. 
 
5  WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  -   podano  w  SST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
5.2. Ustawienie  betonowych  obrzeŜy  chodnikowych 
Betonowe  obrzeŜa  chodnikowe  naleŜy  ustawiać  na  wykonanym  podłoŜu  w  miejscu  i  ze  
światłem   
(odległością  górnej  powierzchni  obrzeŜa  od  ciągu  komunikacyjnego)  zgodnym  z  ustaleniami  
dokumentacji  projektowej.  Zewnętrzna  ściana  obrzeŜa  powinna  być  obsypana  piaskiem,  Ŝwirem  
lub  miejscowym  gruntem  przepuszczalnym, starannie  ubitym. 
Spoiny  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  NaleŜy  wypełnić  je  piaskiem lub  zaprawą  
cementowo-piaskową  w  stosunku  1  :  2.  Spoiny  przed  zalaniem  naleŜy  oczyścić  i  zmyć  wodą.  
Spoiny  muszą  być  wypełnione  całkowicie  na  pełną  głębokość. 
 
6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót   -   podano  w  SST  DM.00.00.00.  „Wymagani  ogólne”.   
6.2. Badania  przed  przystąpieniem  do  robót 
Przed  przystąpieniem  do robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  
przeznaczonych  do  ustawienia  betonowych  obrzeŜy  chodnikowych  i  przedstawić  wyniki  tych  
badań  InŜynierowi  do  akceptacji.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  naleŜy  przeprowadzić  na  
podstawie  oględzin  elementu  przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na  
powierzchniach  i  krawędziach  elementu,  zgodnie 
z  wymaganiami  tablicy  3.  Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń  naleŜy  wykonać  za  
pomocą  przymiaru  stalowego  lub  suwmiarki  z  dokładnością  do  1  mm  zgodnie  z  ustaleniami  
PN-B-10021. 
Sprawdzenie  kształtu  i  wymiarów  elementów  naleŜy  przeprowadzić  z  dokładnością  do  1 mm  
przy  uŜyciu  suwmiarki  oraz  przymiaru  stalowego  lub  taśmy,  zgodnie  z wymaganiami  tablicy  1  
i  2.. 
Sprawdzenie  kątów  prostych  w  naroŜach  elementów  wykonuje  się  przez  przyłoŜenie  kątownika  
do  badanego  naroŜa  i  zmierzenia  odchyłek  z  dokładnością  do  1  mm.  Badania  pozostałych  
materiałów  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  określone  w  normach  podanych  dla  
odpowiednich  materiałów  wymienionych  w  pkt.  2. 
6.3. Badania  w  czasie  robót 
W  czasie  robót  naleŜy  sprawdzać  wykonanie  : 
• koryta  pod  podsypkę  (ławę)  -  zgodnie  z  wymaganiami  pkt.  5.2. 
• podłoŜa  z  rodzimego  gruntu  piaszczystego  lub  podsypki  (ławy)  ze  Ŝwiru  lub  piasku  -  

zgodnie  z  wymaganiami  pkt.  5.3. 
• ustawienia  betonowego  obrzeŜa  chodnikowego  -  zgodnie  z  wymaganiami  pkt.  5.4.  przy  

dopuszczalnych  odchyleniach:  linii  obrzeŜa  w  planie,  które  moŜe  wynosić  ±  2  cm  na  kaŜde  
100  m.  długości  obrzeŜa, 

• niwelety  górnej  płaszczyzny  obrzeŜa,  które  moŜe  wynosić  ±  1  cm  na  kaŜde  100 m.  
długości  obrzeŜa 
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• wypełnienia  spoin,  sprawdzenie  co  10  metrów,  które  powinno  wykazywać  całkowite  

wypenienie  badanej  spoiny  na  pełną  głębokość. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT 
 
7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót   -  podano  w  OST  DM.00.00.00.  „Warunki  ogólne”. 
7.2. Jednostka  obmiarowa 
Jednostką  obmiarową  jest  m.  (metr)  ustawionego  obrzeŜa  chodnikowego 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
 
1.    Ogólne  zasady  odbioru  robót  -   podano  w  SST DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  
InŜyniera,  jeŜeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt.  6  dały  wyniki  
pozytywne. 
8.2. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu 
Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają  : 
• wykonanie  koryta, 
• wykonana  podsypka 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności   -  podano  w  SST  DM.00.00.00.  

„Wymagania  ogólne” 
9.2. Cena  jednostki  obiarowej 
Cena  wykonania  1  m.  betonowego  obrzeŜa  chodnikowego  obejmuje  : 
• prace  pomiarowe  i  roboty  przygotowawcze, 
• dostarczenie  materiałów, 
• wykonanie  koryta, 
• rozścielenie  i  ubicie  podsypki, 
• ustawienie  obrzeŜa  i  wypełnienie  spoin, 
• obsypanie  zewnętrznej  ściany  obrzeŜa, 
• wykonanie  badań  i  pomiarów  wymaganych  w  specyfikacji  technicznej. 
 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
10.2.  
1.  PN-B-06050 Roboty  ziemne  budowlane. 
2.  PN-B-06250 Beton  zwykły 
3.  PN-B-06711 Kruszywo  mineralne.  Piaske  do  zapraw  budowlanych 
4.  PN-B-10021 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru  cech  geometrycznych 
5.  PN-B-11111 Kruszywo  mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świry. 
6.  PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
7.  PN-B-19701. Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena  zgodności 
8.  BN-80/6775-03/01 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.  KrawęŜniki  i  obrzeŜa. 
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D-08.05.02   Ściek  drogowy  z  cegły  klinkierowej 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem ścieku  z  cegły  klinkierowej  ,  zlokalizowanego  w  osi  drogi  
dojazdowej  (od  kierunku ul. Szkolnej) 

1.2. Zakres stosowania  SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę   do  wykonania  i odbioru  robót    
oraz   do  ustaleń  warunków  przetargowych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
− ścieków ulicznych  przy krawęŜnikowych z 2 i 3 rzędów klinkieru drogowego, 
− ścieków ulicznych między jezdniowych z 2 i 4 rzędów klinkieru drogowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.4.2. Ściek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni słuŜący do odprowadzenia wód 
opadowych z nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, 
placów itp. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 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 OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.3. Beton na ławę 

Beton uŜyty na ławę pod krawęŜnik i ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. Jeśli 
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-15 lub B-10. 

2.4. Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 
Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.5. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom 
PN-B-19701 [5]. 
Cement stosowany do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 
32,5. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7]. 
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2.6. Piasek 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3]. 

2.7. Woda 

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6]. 

2.8. Klinkier  

Do wykonania ścieku klinkierowego naleŜy stosować klinkier drogowy spełniający wymagania BN-
77/6741-02 [8]. Powinien to być klinkier o wymiarach 220 x 100 x 80 mm, klasy I, gatunku 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
− na długości  ± 5 mm, 
− na szerokości  ± 3 mm, 
− na grubości  ± 2 mm. 
Wymagane własności fizyczne klinkieru: 
− wytrzymałość na ściskanie, nie mniej niŜ 63,74  MPa, 
− ścieralność na tarczy Boehmego, nie więcej niŜ 0,4 cm, 
− odporność na uderzenie mierzona ilością energii, przy której następuje pęknięcie, co najmniej J-

29,42, 
− nasiąkliwość badana metodą gotowania, nie więcej niŜ 6%, 
− odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania - brak uszkodzeń. 
Przechowywanie klinkieru powinno odpowiadać wymaganiom BN-77/6741-02 [8]. 

2.9. Masa zalewowa 

Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04 [11] lub aprobacie technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania ścieku 

Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

Transport klinkieru powinien odbywać się wg SST D-05.03.02 „Nawierzchnia klinkierowa” pkt 4,  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania ścieku naleŜy wytyczyć  oś ścieku zgodnie z dokumentacją 
projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oś ścieku stanowi oś wykopu pod  ławę. 
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5.3. Wykop pod ławę 

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

5.4. Ława betonowa 

Klasa betonu stosowanego do wykonania ławy powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, moŜna stosować ławy z betonu klasy B-15 i 
klasy B-10. 
Wykonanie ławy betonowej powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [12]  

5.6. Wykonanie ścieku klinkierowego 

Ogólne wymagania dotyczące układania klinkieru podano w SST D-05.03.02 „Nawierzchnia 
klinkierowa”. 
Rodzaj i wymiary ścieku klinkierowego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. JeŜeli 
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej wykonywanymi ściekami klinkierowymi, 
Do wykonania ścieku naleŜy stosować klinkier drogowy, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.8  
SST  
Na zagęszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej naleŜy ułoŜyć klinkier drogowy w ilości 
rzędów zgodnej z dokumentacją projektową, zachowując projektowaną niweletę ścieku. 
Spoiny o szerokości 5 mm naleŜy zalać zaprawą cementowo-piaskową o wytrzymałości co najmniej 
25 MPa. Przed wypełnieniem spoin zaprawą, nawierzchnia ścieku powinna być zwilŜona wodą z 
dodatkiem 1% cementu. Głębokość wypełnienia spoin nie powinna być mniejsza niŜ 4 cm. 
Wykonany ściek klinkierowy w okresie 7 dni naleŜy pielęgnować przez pokrycie warstwą piasku i 
zwilŜanie wodą. Po zakończeniu pielęgnacji piasek naleŜy usunąć. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do wykonania ścieku klinkierowego i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
Badania klinkieru powinny być wykonywane w zakresie i z częstotliwością wg OST D-05.03.02 
„Nawierzchnia klinkierowa” pkt 6. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania ścieku klinkierowego powinny 
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Zakres badań 

W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku klinkierowego naleŜy sprawdzać: 
− wykop pod ławę, 
− gotową ławę, 
− ustawienie krawęŜnika, 
− wykonanie ścieku. 

6.3.2. Wykop pod ławę 

NaleŜy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz zagęszczenie 
podłoŜa na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt 
5.3. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy 
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Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają: 
a) linia ławy w planie, która moŜe się róŜnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na kaŜde 100 m 

ławy, 
b) niweleta górnej powierzchni ławy, która moŜe się róŜnić od niwelety projektowanej o         ± 1 cm 

na kaŜde 100 m ławy, 
c) wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m 

ławy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− wysokości (grubości) ławy  ± 10% wysokości projektowanej, 
− szerokości górnej powierzchni ławy  ± 10% szerokości projektowanej, 
− równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy                      a 

przyłoŜoną czterometrową łatą. 
a) szerokość spoin, sprawdzana na kaŜdych 10 metrach ustawionego krawęŜnika, która nie moŜe być 

większa od 1 cm. 

6.3.5. Sprawdzenie wykonania ścieku 

Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 
a) niweleta ścieku, która moŜe róŜnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na kaŜde     100 m 

wykonanego ścieku, 
b) równość podłuŜna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m 

długości, która moŜe wykazywać prześwit nie większy niŜ 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a 
łatą czterometrową, 

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

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

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku klinkierowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykop pod ławę, 
− wykonana ława, 
− wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

Cena wykonania 1 m ścieku klinkierowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie wykopu pod ławę, 
− ew. wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− pielęgnacja betonu i ew. rozbiórka szalunku, 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− ustawienie krawęŜników, 
− wypełnienie spoin, 
− ułoŜenie ścieku klinkierowego wraz z wypełnieniem spoin i pielęgnację ścieku, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜników gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

wymagania               i ocena zgodności 
  6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
  8. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy 
  9. BN-80/6775-

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

10. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe 

11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
12. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i 

odbioru 

10.2. Inne dokumenty 

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

D – 06.04.01.   UDROśNIENIE  ROWU  
 
 

1.1. Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontowaniem i utrzymaniem rowów . 
Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
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1.3. Zakres robót objętych   SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu  z kierunku  obustronnego  
projektowanego  przepustu.  Ilość  wg  przedmiaru  robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Rów przydroŜny - rów zbierający wodę z korony drogi. 

1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy. 

1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY  

Materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− koparek podsiębiernych, 
− urządzeń kontrolno-pomiarowych, 

4. TRANSPORT 

4.2. Transport materiałów 

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej OST, moŜna korzystać z dowolnych środków 
transportowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Oczyszczenie rowu 

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w 
obrębie rowu. 

5.3. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 

W wyniku prac remontowych naleŜy uzyskać podane poniŜej wymiary geometryczne rowu i skarp, 
zgodne z PN-S-02204 [1]: 
- dla rowu przydroŜnego w kształcie: 
a) trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość od 

0,30 m do 1,20 m liczona jako róŜnica poziomów dna i niŜszej krawędzi górnej rowu; 
− dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej  0,40 m, głębokość 

minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co 
najmniej 10,0 m. 

Najmniejszy dopuszczalny spadek podłuŜny rowu powinien wynosić 0,2%;   w wyjątkowych 
sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%. 
Największy spadek podłuŜny rowu nie powinien przekraczać: 
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie 
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 - w gruntach piaszczystych - 1,5%, 
 - w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, 
 - w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, 
 - w gruntach skalistych - 10,0%; 
b) przy umocnionych skarpach i dnie 
 - matą trawiastą - 2,0%, 
 - darniną - 3,0%, 
 - faszyną - 4,0%, 
 - brukiem na sucho - 6,0%, 
 - elementami betonowymi - 10,0%, 
 - brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%. 

5.4. Roboty wykończeniowe 

Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp naleŜy wywieźć poza obręb 
pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez InŜyniera. 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub 
wskazaniami InŜyniera. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 
Tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadek podłuŜny rowu 1 km na kaŜde 5 km drogi 

2 Szerokość i głębokość rowu 1 raz na 100 m 

3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m 

 

6.2.1. Spadki podłuŜne rowu 

Spadki podłuŜne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5% spadku. 

6.2.2. Szerokość i głębokość rowu 

Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm. 

6.2.3. Powierzchnia skarp 

Powierzchnię skarp naleŜy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien 
przekraczać 3cm. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie rowu, 
− pogłębianie i profilowanie rowu, 
− ścięcie trawy i krzaków, 
− odwiezienie urobku, 
− roboty wykończeniowe, 
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 

10.2. Inne materiały 

2.  Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne 
 
 

D – 07.02.01.  OZNAKOWANIE  PIONOWE 
 

1.1. Przedmiot   SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru oznakowania pionowego. 

1.2. Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania  
 dokumentu przetargowego i kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich.  Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
1.4. Zakres robót objętych    
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci: 
− znaków ostrzegawczych, 
Ilość  rodzaj  oznakowania  wg  projektu  „Organizacja  ruchu” 

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 moŜe być wykonana z róŜnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako 
jednolita lub składana. 
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1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, słuŜąca do podania treści znaku. Lico znaku moŜe być 
wykonane jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach 
szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moŜe być zatopione w tarczy 
znaku. 

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico 
nie wykazuje właściwości odblaskowych). 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 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 OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Aprobata techniczna dla materiałów 

KaŜdy 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. 

2.4. Konstrukcje wsporcze 

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną 
przez InŜyniera.  Konstrukcje wsporcze moŜna wykonać z ocynkowanych rur lub kątowników 
względnie innych kształtowników, zaakceptowanych przez InŜyniera. 
 
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 
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 2,6 do 11,0 
od 2,6 do 11,0 
od 2,6 do 12,5 
od 2,6 do 14,2 
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 2,69 do 9,09 
od 2,93 do 10,01 
od 3,10 do 11,9 
od 3,30 do 13,9 
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 % 
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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 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy 
zaakceptowanej przez InŜyniera. 
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. 
PoŜądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 
− dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 
− wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniŜej 3 m z naddatkiem 5 mm 

na kaŜde 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 wyŜej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce 
powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 

2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

Producent lub dostawca kaŜdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na 
innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), takŜe 
elementów słuŜących 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, słuŜących do zamocowania znaków do 
innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja moŜe być wydana dla partii dostawy. W przypadku 
konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest 
wystawiana indywidualnie dla kaŜdej konstrukcji wsporczej. 

2.5. Tarcza znaku 

2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 
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 Materiały uŜyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a takŜe 
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 takŜe udostępnić na Ŝyczenie odbiorcy: 
a) instrukcję montaŜu znaku, 
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcję utrzymania znaku. 

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 
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 niŜ przewidywany okres uŜytkowania znaku. 
Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niŜ 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   155 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 moŜe wynosić więcej niŜ 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. 
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2.7. Znaki nieodblaskowe 

2.7.1. Wymagania dotyczące powierzchni i barwy znaku nieodblaskowego 

Znaki nieodblaskowe (znaki nieodblaskowe zwykłe) mogą być wykonane jako malowane lub oklejane 
folią, z materiałów nie wykazujących odbicia powrotnego (współdroŜnego). Nie dopuszcza się 
uŜywania na znaki drogowe nieodblaskowe (zwykłe) materiałów fluorescencyjnych. 

2.7.2. Warunki podstawowe dla farb i folii nieodblaskowych 

Folie i farby uŜyte do wykonania znaku muszą wykazywać pełne związanie z podłoŜem (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. 

2.7.5. 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 moŜe sprzyjać osadzaniu na niej zanieczyszczeń lub cząstek kurzu. 
W znakach nowych na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moŜe 
występować więcej niŜ jedna lokalna usterka w postaci zarysowań o szerokości nie większej od 0,8 
mm i długości nie większej niŜ 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 uŜytkowanych w okresie wymaganej trwałości znaku na kaŜdym z fragmentów 
powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do trzech usterek o charakterze wskazanym 
wyŜej oraz do jednej powierzchniowej usterki lokalnej (pęcherzyki itp.) o wymiarach nie większych 
od 2 mm. Na całkowitej powierzchni znaku dopuszcza się nie więcej niŜ 8 zarysowań szerokości nie 
większej niŜ 0,5 mm i długości nie przekraczającej 8 cm, jeŜeli ich głębokość nie sięga do podłoŜa lub 
nie więcej niŜ 5 zarysowań o długości przekraczającej 10 mm, lecz nie większej od 10 cm, jeŜeli ich 
głębokość sięga do podłoŜa oraz do pięciu ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 4 mm w 
kaŜdym kierunku w znakach małych i średnich lub 6 mm w znakach duŜych i wielkich - pod 
warunkiem, Ŝe 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 duŜych i 
wielkich.  Niedopuszczalne jest występowanie zacieków o wymiarach większych niŜ 2 mm w znakach 
małych i średnich oraz 3 mm w znakach duŜych i wielkich w kaŜdym kierunku. 

2.7.7. Tylna strona znaków nieodblaskowych 

Tylna strona tarczy znaków musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową 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 moŜe być 
mniejsza od 20 µm. 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 naleŜy zabezpieczyć odpowiednią powłoką 
przeciwkorozyjną. 

2.11. Materiały do montaŜu 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 
zaleŜności od ich wielkości. 
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3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3, 
− Ŝurawi 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, 
− sprzętu spawalniczego, itp. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy wyznaczyć: 
− lokalizację znaku, tj. jego pikietaŜ oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 
− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków naleŜy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie 
trwania i odbioru robót istniała moŜliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

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 InŜyniera. 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu moŜna było 
przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

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 niŜ ± 1 %, 
− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niŜ ± 2 cm, 
− odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa 

awaryjnego postoju, nie więcej niŜ ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia 
znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28]. 

  

5.6.3.  Zapobieganie   zagroŜeniu   uŜytkowników   drogi   i   terenu   przyległego   -   przez  
           konstrukcję wsporczą 

Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagroŜenie uŜytkowników 
pojazdów samochodowych oraz innych uŜytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy 
najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić moŜliwość łatwej 
naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku. 

5.7. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemoŜliwiający jej 
przesunięcie lub obrót. 
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umoŜliwiać, przy 
uŜyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres 
uŜytkowania znaku. 
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 Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się 
stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemoŜliwiającej lub znacznie utrudniającej ich 
rozłączenie przez osoby niepowołane. 
Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w 
kaŜdych warunkach kolizji. W szczególności - Ŝaden z segmentów lub elementów tarczy nie moŜe się 
od niej odłączać w sposób powodujący naraŜenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę. 
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający 
bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 

5.8. Trwałość wykonania znaku pionowego 

Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego uŜytkowania, przy czym wpływy 
zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 

5.13. Tabliczka znamionowa znaku 

KaŜdy wykonany znak drogowy oraz kaŜda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z: 
a) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umoŜliwiającym 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 równieŜ 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 uŜytkowania znaku. 
 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót naleŜy sprawdzać: 
− zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, 

wysokość zamocowania znaków), 
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
− poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 
a) szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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 naleŜy 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 
− 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 Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
  3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. 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 podwyŜszonej 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 
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 Ŝeliwnych. 
Wymagania i badania 
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