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Kod:            45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne 
Kod:            45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 
 
 

Klasyfikacja robót obj�tych niniejsz� specyfikacj� wg CPV 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót budowlanych.�

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla robót obj�tych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, jak ni�ej: 
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1.4. Okre�lenia podstawowe 

 U�yte w SST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b�d�cy budynkiem, stanowi�cy cało�� techniczno-u�ytkow� 
(drog�) albo jego cz��� stanowi�c� odr�bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 
korpus ziemny, w�zeł). 

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

1.4.3. Długo�� mostu - odległo�� mi�dzy zewn�trznymi kraw�dziami pomostu, a w przypadku mostów 
łukowych z nadsypk� - odległo�� w �wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (monta�owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługuj�cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni�cia po jego zako�czeniu. 
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1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w toku wykonywania 
robót. 

1.4.7. In�ynier – instytucja pełnomocnego przedstawiciela  Zamawiaj�cego, którego uprawnienia i obowi�zki 
w stosunkach z Wykonawca w procesie realizacji robót okre�lono w dokumentach przetargowych. 

1.4.8. Jezdnia - cz��� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania robotami i do 
wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dziel�cymi jezdnie. 

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia. 

1.4.12. Konstrukcja no�na (prz�sło lub prz�sła obiektu mostowego) - cz��� obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworz�ca ustrój nios�cy dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i skarpami rowów. 

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.15. Rejestr obmiarów - akceptowany przez In�yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słu��cy do 
wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze�, szkiców i ew. dodatkowych 
zał�czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez In�yniera. 

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, 
niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materiałów oraz robót. 

1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj� projektow� i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In�yniera. 

1.4.18.  Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania obci��e� od 
ruchu na podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa �cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 

b) Warstwa wi���ca - warstwa znajduj�ca si� mi�dzy warstw� �cieraln� a podbudow�, zapewniaj�ca lepsze 
rozło�enie napr��e� w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow�. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słu��ca do wyrównania nierówno�ci podbudowy lub profilu istniej�cej 
nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna cz��� nawierzchni słu��ca do przenoszenia obci��e� od ruchu na podło�e. Podbudowa 
mo�e składa� si� z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna cz��� podbudowy spełniaj�ca funkcje no�ne w konstrukcji nawierzchni. 
Mo�e ona składa� si� z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz��� podbudowy spełniaj�ca, obok funkcji no�nych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cz�stek podło�a. Mo�e zawiera� 
warstw� mrozoochronn�, ods�czaj�c� lub odcinaj�c�. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 

h) Warstwa odcinaj�ca - warstwa stosowana w celu uniemo�liwienia przenikania cz�stek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni le��cej powy�ej. 

i) Warstwa ods�czaj�ca - warstwa słu��ca do odprowadzenia wody przedostaj�cej si� do nawierzchni. 

1.4.19. Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy�nie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.20. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.21. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.22. Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je�li 
przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
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1.4.23. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj�cymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo�e równie� obejmowa� teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urz�dze� chroni�cych ludzi i �rodowisko przed uci��liwo�ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.24. Pobocze - cz��� korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si� pojazdów, umieszczenia 
urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słu��ca jednocze�nie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.25. Podło�e - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni� do gł�boko�ci przemarzania. 

1.4.26. Podło�e ulepszone - górna warstwa podło�a, le��ca bezpo�rednio pod nawierzchni�, ulepszona w celu 
umo�liwienia przej�cia ruchu budowlanego i wła�ciwego wykonania nawierzchni. 

1.4.27. Polecenie In�yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In�yniera, w formie pisemnej, 
dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.29. Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł�czenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłu�nym) istniej�cego 
poł�czenia. 

1.4.30. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkni�tej obudowy konstrukcyjnej, słu��ce do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.31. Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.32. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, ruroci�g itp. 

1.4.33. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz��� dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj�, 
charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót. 

1.4.34.  Rekultywacja - roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.35.  �lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiarem) w kolejno�ci technologicznej ich 
wykonania. 

1.4.36. Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało�� konstrukcyjn� 
lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-u�ytkowych. 
Zadanie mo�e polega� na wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�, modernizacj�, utrzymaniem oraz ochron� 
budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.37.Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj�ca jego przydatno�� do 
stosowania w budownictwie, okre�laj�ca wła�ciwo�ci techniczne wyrobu podlegaj�ce ocenie, z 
wyodr�bnieniem tych, które stanowi� kryteria techniczne, zgodnie z &4.1. Rozporz�dzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotycz�cych wyrobów budowlanych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest jednostk� upowa�nion� do 
udzielania aprobat technicznych w odniesieniu do wyrobów z zakresu in�ynierii komunikacyjnej, stosowanych 
w budownictwie drogowym. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj� i współrz�dne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ko�cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa b�dzie zawiera� rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym  przetargow� dokumentacj�, oraz 
projektow� dokumentacj� wykonawcz�/techniczn�/ i zostanie przekazana Wykonawcy. 

1.5.3. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez In�yniera Wykonawcy 
stanowi� cz��� umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� ich 
wa�no�ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi� In�yniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbie�no�ci opis wymiarów wa�niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� i SST. 
 Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których 
dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow� lub SST 
i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób 
okre�lony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego 
robót. 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi In�ynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarz�dem drogi i organem zarz�dzaj�cym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zale�no�ci od potrzeb i post�pu robót projekt organizacji ruchu powinien 
by� aktualizowany przez Wykonawc� na bie��co. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiatła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniaj�c w 
ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez In�yniera. 
 Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób 
uzgodniony z In�ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez In�yniera, tablic 
informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez In�yniera. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane 
przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony 
w cen� umown�. 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, w 
tym: ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne �rodki 
niezb�dne do ochrony robót, wygody społeczno�ci i innych. 
 Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób 
uzgodniony z In�ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez In�yniera, tablic 
informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez In�yniera. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane 
przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony 
w cen� umown�. 

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce 
ochrony �rodowiska naturalnego. 
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 W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie: 
a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 
b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych 

ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla 
osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania.  

Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 
1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa 

 Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 
 Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dost�pem osób trzecich. 
 Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. 
 Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym 
od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały aprobat� techniczn� wydan� przez 
uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
�rodowisko. 
 Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich 
szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga� 
technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Zamawiaj�cy powinien otrzyma� 
zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej. 
 Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy. 

1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie 
jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze� 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania 
budowy. 
 Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego 
rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� podziemnych na terenie 
budowy i powiadomi� In�yniera i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In�yniera i zainteresowane władze oraz 
b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiaj�cego. 

1.5.9. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów 

 Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie 
materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał 
In�yniera. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o 
uko�czony fragment budowy w obr�bie terenu budowy i Wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In�yniera. 
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1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i 
higieny pracy. 
 W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� 
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i 
odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa publicznego. 
 Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 
podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do 
robót od daty rozpocz�cia do daty zako�czenia robót (do wydania potwierdzenia zako�czenia przez In�yniera). 
 Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by� 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalaj�cym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In�yniera powinien 
rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w sposób ci�gły 
b�dzie informowa� In�yniera o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. �ródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego �ródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez In�yniera. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego �ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie materiały z 
danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, �e materiały 
uzyskane z dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania SST w czasie post�pu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek �ródeł miejscowych wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest 
zobowi�zany dostarczy� In�ynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji �ródła. 
 Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In�ynierowi. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów 
z jakiegokolwiek �ródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwi�zane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i �wiru b�d� 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymaga� umowy lub wskaza� In�yniera. 
 Z wyj�tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In�yniera, Wykonawca nie b�dzie prowadzi� �adnych 
wykopów w obr�bie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na 
danym obszarze. 
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2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez In�yniera w celu sprawdzenia 
zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mog� by� pobierane w celu 
sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wynik tych kontroli b�dzie podstaw� akceptacji okre�lonej partii materiałów 
pod wzgl�dem jako�ci. 
 W przypadku, gdy In�ynier b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni, b�d� zachowane nast�puj�ce 
warunki: 
a) In�ynier b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
b) In�ynier b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, gdzie odbywa si� 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu budowy, 
b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez In�yniera. Je�li In�ynier zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych 
materiałów do innych robót, ni� te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewarto�ciowany przez In�yniera. 
 Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i niezapłaceniem 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�� do robót i były 
dost�pne do kontroli przez In�yniera. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z In�ynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawc�. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Je�li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed u�yciem materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to wymagane dla bada� 
prowadzonych przez In�yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej zmieniany 
bez zgody In�yniera. 

3. SPRZ�T 

 Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z 
ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In�yniera; w przypadku braku ustale� w takich 
dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez In�yniera. 
 Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In�yniera w terminie przewidzianym umow�. 
 Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami 
dotycz�cymi jego u�ytkowania. 
 Wykonawca dostarczy In�ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 
u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji In�yniera, nie mo�e by� pó�niej zmieniany 
bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy, 
zostan� przez In�yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
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 Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In�yniera, w terminie przewidzianym umow�. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych. �rodki 
transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by� dopuszczone przez 
In�yniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
 Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami 
SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami In�yniera. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na pi�mie przez In�yniera. 
 Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie In�ynier, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 
 Decyzje In�yniera dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak�e w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In�ynier uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, 
wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. 
 Polecenia In�yniera b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako�ci  

 Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In�yniera programu 
zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In�yniera. 
 Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawiera�: 
a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 

− organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
− system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 
− wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 
− sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów steruj�cych, a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji In�ynierowi; 

b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu, 
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− sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 

 Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� 
zało�on� jako�� robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia 
niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In�ynier mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia 
bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy. 
 Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� 
zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, In�ynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 
 Wykonawca dostarczy In�ynierowi �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy 
posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm 
okre�laj�cych procedury bada�. 
 In�ynier b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 In�ynier b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach 
dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, In�ynier 
natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów i dopu�ci je do u�ycia dopiero wtedy, gdy 
niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� 
tych materiałów. 
 Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym 
prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
 In�ynier b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie In�yniera Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które 
budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
 Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez In�yniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez In�yniera b�d� odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In�yniera. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez In�yniera. 
 Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi In�yniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich 
wyniki do akceptacji In�yniera. 

6.5. Raporty z bada� 

 Wykonawca b�dzie przekazywa� In�ynierowi kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, nie 
pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 
 Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane In�ynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez In�yniera 

 Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, In�ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania     i zapewniona mu b�dzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  i producenta materiałów. 
 In�ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie 
ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada� dostarczonych przez 
Wykonawc�. 
 In�ynier mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to In�ynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�, albo 
oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z dokumentacj� 
projektow� i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania 
próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 In�ynier mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 
1. certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi 

okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
− Polsk� Norm� lub 
− aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli 

nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt 1 
i które spełniaj� wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da partia 
dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone przez 
Wykonawc� In�ynierowi. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i 
Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialno�� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami [2] spoczywa na 
Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� czytelne, 
dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem 
zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i In�yniera. 
 Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 
− dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez In�yniera programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
− terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia In�yniera, 
− daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych  i ostatecznych 

odbiorów robót, 
− wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
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− dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

− dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one 
In�ynierowi do ustosunkowania si�. 
 Decyzje In�yniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia 
lub zaj�ciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In�yniera do ustosunkowania si�. Projektant nie jest 
jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów 

 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach przyj�tych w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o 
jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny 
by� udost�pnione na ka�de �yczenie In�yniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast�puj�ce 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale�, 
f) korespondencj� na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla In�yniera i przedstawiane do wgl�du na 
�yczenie Zamawiaj�cego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj� 
projektow� i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru b�d� wpisane do rejestru obmiarów. 
 Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie lub gdzie 
indziejw SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� 
poprawione wg instrukcji In�yniera na pi�mie. 
 Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc� i 
In�yniera. 



 

�

15 
 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 

 Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo 
wzdłu� linii osiowej. 
 Je�li SST wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone w m3 jako 
długo�� pomno�ona przez �redni przekrój. 
 Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 

 Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane 
przez In�yniera. 
 Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t 
wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wa�enia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom SST 
B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno�ci wg norm 
zatwierdzonych przez In�yniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak�e 
w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone w formie 
oddzielnego zał�cznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In�ynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz��ciowemu, 
c) odbiorowi  ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
 Odbioru robót dokonuje In�ynier. 
 Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem In�yniera. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak 
ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In�yniera. 
 Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia In�ynier na podstawie dokumentów zawieraj�cych 
komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacj� projektow�, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz��ciowy 

 Odbiór  cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego 
robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje In�ynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
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 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 
 Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez 
Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie 
In�yniera. 
 Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia 
potwierdzenia przez In�yniera zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 
In�yniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie 
przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z 
dokumentacj� projektow� i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie 
odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i 
robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w 
warstwie �cieralnej lub robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i SST z uwzgl�dnieniem 
tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, komisja 
dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

1.dokumentacj� projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li została sporz�dzona 
w trakcie realizacji umowy, 

2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce lub 
zamienne), 

3.recepty i ustalenia technologiczne, 
4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z SST,   i ew. PZJ, 
6.deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7.opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów zał�czonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła�cicielom 
urz�dze�, 

9.geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10.kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow� 
ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 
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 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana 
przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
− robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
− warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00 

 Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z In�ynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu In�ynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa ruchu, 
(c) opłaty/dzier�awy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� i drena�u, 
(f) tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, poziomych, 

barier i �wiateł, 
(b) utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243, poz.1623 z pó�niejszymi 
zmianami ). 

2. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, monta�u, 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002r.). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z dnia 25.01.2007 tekst 
jednolity). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-01.01.01 

ODTWORZENIE  TRASY 
I  PUNKTÓW  WYSOKO�CIOWYCH 

1. WST�P 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysoko�ciowych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wszystkimi 
czynno�ciami umo�liwiaj�cymi i maj�cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych 

 W zakres robót pomiarowych, zwi�zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko�ciowych wchodz�: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko�ciowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysoko�ciowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiaj�cy odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz�tkowy i ko�cowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy nale�y stosowa� pale drewniane z gwo�dziem lub pr�tem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe o długo�ci około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granic� robót ziemnych, w s�siedztwie punktów załamania trasy, powinny 
mie� �rednic� od  0,15 do 0,20 m  i długo�� od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów nale�y stosowa� paliki drewniane �rednicy od 0,05 do 0,08 m i długo�ci 
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej�cej nawierzchni bolce stalowe �rednicy 5 mm i długo�ci od  0,04 do 
0,05 m. 
 „�wiadki” powinny mie� długo�� około 0,50 m i przekrój prostok�tny. 



 
 

19 
 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko�ciowych nale�y stosowa� nast�puj�cy sprz�t: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− ta�my stalowe, szpilki. 
 Sprz�t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko�ciowych powinien gwarantowa� 
uzyskanie wymaganej dokładno�ci pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprz�tu i materiałów 

 Sprz�t i materiały do odtworzenia trasy mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny by� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przej�� od Zamawiaj�cego dane zawieraj�ce lokalizacj� i 
współrz�dne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiaj�cego, Wykonawca powinien przeprowadzi� obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezb�dne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny by� wykonane przez osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformowa� In�yniera o wszelkich bł�dach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Bł�dy te powinny by� usuni�te na koszt Zamawiaj�cego. 
 Wykonawca powinien sprawdzi� czy rz�dne terenu okre�lone w dokumentacji projektowej s� zgodne z 
rzeczywistymi rz�dnymi terenu. Je�eli Wykonawca stwierdzi, �e rzeczywiste rz�dne terenu istotnie ró�ni� si� od 
rz�dnych okre�lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi� o tym In�yniera. Ukształtowanie terenu w 
takim rejonie nie powinno by� zmieniane przed podj�ciem odpowiedniej decyzji przez In�yniera. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikaj�ce z ró�nic rz�dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rz�dnych rzeczywistych, 
akceptowane przez In�yniera, zostan� wykonane na koszt Zamawiaj�cego. Zaniechanie powiadomienia In�yniera 
oznacza, �e roboty dodatkowe w takim przypadku obci��� Wykonawc�. 
 Wszystkie roboty, które bazuj� na pomiarach Wykonawcy, nie mog� by� rozpocz�te przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez In�yniera. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po�rednie osi trasy musz� by� zaopatrzone w oznaczenia 
okre�laj�ce w sposób wyra�ny i jednoznaczny charakterystyk� i poło�enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze� 
powinny by� zaakceptowane przez In�yniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze� w czasie 
trwania robót. Je�eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj�cego zostan� zniszczone przez Wykonawc� 
�wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan� one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nale�� do obowi�zków 
Wykonawcy. 
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
       wysoko�ciowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny by� zastabilizowane w sposób trwały, przy u�yciu 
pali drewnianych lub słupków betonowych, a tak�e dowi�zane do punktów pomocniczych, poło�onych poza granic� 
robót ziemnych. Maksymalna odległo�� pomi�dzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie mo�e przekracza�          
500 m. 
 Zamawiaj�cy powinien zało�y� robocze punkty wysoko�ciowe (repery robocze) wzdłu� osi trasy drogowej, a 
tak�e przy ka�dym obiekcie in�ynierskim. 
 Maksymalna odległo�� mi�dzy reperami roboczymi wzdłu� trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosi� 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna by� odpowiednio zmniejszona, zale�nie od jego 
konfiguracji. 
 Repery robocze nale�y zało�y� poza granicami robót zwi�zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzysz�cych. Jako repery robocze mo�na wykorzysta� punkty stałe na stabilnych, istniej�cych budowlach wzdłu� 
trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale�y zało�y� w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj�cy osiadanie, zaakceptowany przez In�yniera. 
 Rz�dne reperów roboczych nale�y okre�la� z tak� dokładno�ci�, aby �redni bł�d niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosuj�c niwelacj� podwójn� w nawi�zaniu do reperów pa�stwowych. 
 Repery robocze powinny by� wyposa�one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj�ce wyra�ne i jednoznaczne 
okre�lenie nazwy reperu i jego rz�dnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy nale�y wykona� w oparciu o dokumentacj� projektow� oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiaj�cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa�stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 
okre�lonej w dokumentacji projektowej. 
 O� trasy powinna by� wyznaczona w punktach głównych i w punktach po�rednich w odległo�ci zale�nej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej ni� co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo�e 
by� wi�ksze ni� 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rz�dne niwelety punktów osi 
trasy nale�y wyznaczy� z dokładno�ci� do 1 cm w stosunku do rz�dnych niwelety okre�lonych w dokumentacji 
projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie nale�y u�y� materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usuni�cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast�pi je odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic� robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw�dzi nasypów i wykopów na powierzchni 
terenu (okre�lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj� projektow� oraz w miejscach wymagaj�cych uzupełnienia 
dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In�yniera. 
 Do wyznaczania kraw�dzi nasypów i wykopów nale�y stosowa� dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 
nale�y stosowa� w przypadku nasypów o wysoko�ci przekraczaj�cej 1 metr oraz wykopów gł�bszych ni� 1 metr. 
Odległo�� mi�dzy palikami lub wiechami nale�y dostosowa� do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
Odległo�� ta co najmniej powinna odpowiada� odst�powi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo�liwia� wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym 
z dokumentacj� projektow�. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

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

6.2. Kontrola jako�ci prac pomiarowych 

 Kontrol� jako�ci prac pomiarowych zwi�zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko�ciowych nale�y 
prowadzi� według ogólnych zasad okre�lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót zwi�zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast�puje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada In�ynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych, 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiaj�ce odszukanie i 

ewentualne odtworzenie. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urz�d Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D-01.02.01 

 
USUNI�CIE DRZEW I KRZAKÓW 

1. WST�P 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew i krzaków. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
na drogach.  

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z usuni�ciem 
krzaków koliduj�cych z drog� powiatow� w ramach robót przygotowawczych. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

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

2. MATERIAŁY 

 Nie wyst�puj�. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do usuwania drzew i krzaków 

 Do wykonywania robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew i krzaków nale�y stosowa�: 
− piły mechaniczne, 
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni�cia z pasa drogowego, 
− spycharki, 
− koparki lub ci�gniki ze specjalnym osprz�tem do prowadzenia prac zwi�zanych z wyr�bem drzew. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport pni i karpiny 

 Pnie, karpin� oraz gał�zie nale�y przewozi� transportem samochodowym. 
 Pnie przedstawiaj�ce warto�� jako materiał u�ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by� 
transportowane w sposób nie powoduj�cy ich uszkodze�. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 

 Roboty zwi�zane z usuni�ciem drzew i krzaków obejmuj� wyci�cie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
wywiezienie pni, karpiny i gał�zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów  
 Teren pod budow� drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych 
w dokumentacji projektowej, powinien by� oczyszczony z drzew i krzaków. 
 Zgoda na prace zwi�zane z usuni�ciem drzew i krzaków powinna by� uzyskana przez  Zamawiaj�cego. 
 Wycink� drzew o wła�ciwo�ciach materiału u�ytkowego nale�y wykonywa� w tzw. sezonie r�bnym, 
ustalonym przez In�yniera. 
 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren 
nale�y oczy�ci� z ro�linno�ci, wykarczowa� pnie i usun�� korzenie tak, aby zawarto�� cz��ci organicznych w 
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
 W miejscach nasypów teren nale�y oczy�ci� tak, aby cz��ci ro�linno�ci nie znajdowały si� na gł�boko�ci 
do 60 cm poni�ej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyj�tkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 
 Ro�linno�� istniej�ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni�cia, powinna by� przez 
Wykonawc� zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je�eli ro�linno��, która ma by� zachowana, zostanie uszkodzona 
lub zniszczona przez Wykonawc�, to powinna by� ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 
przez odpowiednie władze. 

5.3. Usuni�cie drzew i krzaków 

 Pnie drzew i krzaków znajduj�ce si� w pasie robót ziemnych, powinny by� wykarczowane, za wyj�tkiem 
nast�puj�cych przypadków: 
a) w obr�bie nasypów - je�eli �rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniej�ca rz�dna terenu w tym miejscu znajduje 

si� co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie 
pozostawione pod nasypami powinny by� �ci�te nie wy�ej ni� 10 cm ponad powierzchni� terenu. Powy�sze 
odst�pstwo od ogólnej zasady, wymagaj�cej karczowania pni, nie ma zastosowania, je�eli przewidziano 
stopniowanie powierzchni terenu pod podstaw� nasypu, 

b) w obr�bie wyokr�glenia skarpy wykopu przecinaj�cego si� z terenem. W tym przypadku pnie powinny by� 
�ci�te równo z powierzchni� skarpy albo poni�ej jej poziomu. 

 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach nale�y wypełni� gruntem przydatnym do 
budowy nasypów i zag��ci�, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Doły w obr�bie przewidywanych wykopów, nale�y tymczasowo zabezpieczy� przed gromadzeniem si� w 
nich wody. 
 Wykonawca ma obowi�zek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiaj�ce warto�� jako 
materiał u�ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej wła�ciwo�ci w czasie robót. 
 Młode drzewa i inne ro�liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by� wykopane z du�� 
ostro�no�ci�, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodze�, a nast�pnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 
 
5.4. Zniszczenie pozostało�ci po usuni�tej ro�linno�ci 
 Sposób zniszczenia pozostało�ci po usuni�tej ro�linno�ci powinien by� zgodny z ustaleniami SST lub 
wskazaniami In�yniera. 
 Je�eli dopuszczono przerobienie gał�zi na kor� drzewn� za pomoc� specjalistycznego sprz�tu, to sposób 
wykonania powinien odpowiada� zaleceniom producenta sprz�tu. Nieu�yteczne pozostało�ci po przeróbce powinny 
by� usuni�te przez Wykonawc� z terenu budowy. 
 Je�eli dopuszczono spalanie ro�linno�ci usuni�tej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma 
obowi�zek zadba�, aby odbyło si� ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpiecze�stwa i odpowiednich 
przepisów. 
 Zaleca si� stosowanie technologii, umo�liwiaj�cych intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilo�ci 
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po 
zako�czeniu spalania ogie� powinien by� całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tl�cych si� cz��ci. 
 Je�eli warunki atmosferyczne lub inne wzgl�dy zmusiły Wykonawc� do odst�pienia od spalania lub jego 
przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkod� w prowadzeniu innych prac, Wykonawca 
powinien usun�� go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez In�yniera, w 
którym b�dzie mo�liwe dalsze spalanie. 
 Pozostało�ci po spaleniu powinny by� usuni�te przez Wykonawc� z terenu budowy. Je�li pozostało�ci po 
spaleniu, za zgod� In�yniera, s� zakopywane na terenie budowy, to powinny by� one układane w warstwach. Ka�da 
warstwa powinna by� przykryta warstw� gruntu. Ostatnia warstwa powinna by� przykryta warstw� gruntu o 
grubo�ci co najmniej 30 cm i powinna by� odpowiednio wyrównana i zag�szczona. Pozostało�ci po spaleniu nie 
mog� by� zakopywane pod rowami odwadniaj�cymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa si� 
przepływ wód powierzchniowych.   
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

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

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

 Sprawdzenie jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci usuni�cia ro�linno�ci, wykarczowania 
korzeni i zasypania dołów. Zag�szczenie gruntu wypełniaj�cego doły powinno spełnia� odpowiednie wymagania 
okre�lone w OSTD-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew i krzaków jest: 
− dla drzew - sztuka, 
− dla krzaków - hektar. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 
pniach, przed ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Płatno�� nale�y przyjmowa� na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
− wyci�cie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
− wywiezienie pni, karpiny i gał�zi poza teren budowy lub przerobienie gał�zi na kor� drzewn�,  
− zasypanie dołów, 
− uporz�dkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

 Nie wyst�puj�. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-01.02.04 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
 

1. WST�P 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne dotycz�ce  
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z rozbiórk�: 
 - nawierzchni bitumicznej na jezdni, 
 - nawierzchni z brukowca, 
   - podbudowy z GSC, 
 - zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej,  
 - zjazdów z płytek chodnikowych, 
 - obrze�y chodnikowych, 
 - ław pod kraw��niki z betonu, 
 - kraw��ników betonowych, 
 - przepustów zjazdowych betonowych. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

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

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprz�t do rozbiórki 

 Do wykonania robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg, ogrodze� mo�e by� wykorzystany sprz�t podany 
poni�ej, lub inny zaakceptowany przez In�yniera: 
− spycharki, 
− ładowarki, 
− �urawie samochodowe, 
− samochody ci��arowe, 
− zrywarki, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
− frezarki nawierzchni, 
− koparki. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ogrodze� obejmuj� usuni�cie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST lub wskazanych przez In�yniera. 
 Je�li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, In�ynier mo�e 
poleci� Wykonawcy sporz�dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okre�lony przewidziany odzysk materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe mo�na wykonywa� mechanicznie lub r�cznie w sposób okre�lony w SST lub przez In�yniera. 
 W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nale�y spełni� warunki okre�lone 
w OST D-05.03.11 „Recykling”. 
W przypadku robót rozbiórkowych przepustu nale�y dokona�: 
− odkopania przepustu, 
− ew. ustawienia przeno�nych rusztowa� przy przepustach wy�szych od około 2 m, 
− rozbicia elementów, których nie przewiduje si� odzyska�, w sposób r�czny lub mechaniczny z ew. przeci�ciem pr�tów 

zbrojeniowych i ich odgi�ciem, 
− demonta�u prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z uprzednim 

oczyszczeniem spoin i cz��ciowym usuni�ciu ław, wzgl�dnie ostro�nego rozebrania konstrukcji kamiennych, 
ceglanych, klinkierowych itp. przy zało�eniu ponownego ich wykorzystania, 

− oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego u�ycia (z zaprawy, kawałków betonu, izolacji 
itp.) i ich posortowania. 

 Wszystkie elementy mo�liwe do powtórnego wykorzystania powinny by� usuwane bez powodowania zb�dnych 
uszkodze�. O ile uzyskane elementy nie staj� si� własno�ci� Wykonawcy, powinien on przewie�� je na miejsce okre�lone 
w SST lub wskazane przez In�yniera. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST staj� si� własno�ci� Wykonawcy, powinny by� usuni�te z terenu budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodze� i przepustów znajduj�ce si� w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacj� projektow� b�d� wykonane wykopy drogowe, powinny by� tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególno�ci nale�y zapobiec gromadzeniu si� w nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje si� wykonania wykopów drogowych nale�y wypełni�, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj�cego terenu i zag��ci� zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w OST D-02.00.00 
„Roboty ziemne”. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

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

6.2. Kontrola jako�ci robót rozbiórkowych 

 Kontrola jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 Zag�szczenie gruntu wypełniaj�cego ewentualne doły po usuni�tych elementach nawierzchni, ogrodze� i przepustów 
powinno spełnia� odpowiednie wymagania okre�lone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg i ogrodze� jest: 
− dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
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− dla kraw��nika, opornika, obrze�a, �cieków prefabrykowanych, ogrodze�, barier i por�czy - m (metr), 
− dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 
− dla przepustów i ich elementów, 
 b) prefabrykowanych betonowych, �elbetowych - m (metr). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u�ycia, z uło�eniem na poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podło�a i uporz�dkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki kraw��ników, obrze�y i oporników: 
− odkopanie kraw��ników, obrze�y i oporników wraz z wyj�ciem i oczyszczeniem, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
− wyrównanie podło�a i uporz�dkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki chodników: 
− r�czne wyj�cie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego u�ycia, z uło�eniem na poboczu, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podło�a i uporz�dkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki ogrodze�: 
− demonta� elementów ogrodzenia, 
− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 
− zasypanie dołów po słupkach z zag�szczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u�ycia, z uło�eniem w stosy na poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− uporz�dkowanie terenu rozbiórki; 
e) dla rozbiórki znaków drogowych: 
− demonta� tablic znaków drogowych ze słupków, 
− odkopanie i wydobycie słupków, 
− zasypanie dołów po słupkach wraz z zag�szczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− uporz�dkowanie terenu rozbiórki; 
f) dla rozbiórki przepustu: 
− odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnie� itp., 
− ew. ustawienie rusztowa� i ich pó�niejsze rozebranie, 
− rozebranie elementów przepustu, 
− sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zag�szczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
− uporz�dkowanie terenu rozbiórki. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia 
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4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor�co 
ogólnego stosowania 

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci�gnione i walcowane na 
zimno ogólnego przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. K�towniki równoramienne 
7. PN-H-93402 K�towniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gor�co 
8. BN-87/5028-12 Gwo�dzie budowlane. Gwo�dzie z trzpieniem 

gładkim, okr�głym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-02.00.01 

ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE 
 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
lub modernizacji dróg i obejmuj�: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
c) budow� nasypów drogowych. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniaj�ca warunki stateczno�ci i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i skarpami rowów.  

1.4.3. Wysoko�� nasypu lub gł�boko�� wykopu - ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko�� jest mniejsza ni� 1 m. 

1.4.5. Nasyp �redni - nasyp, którego wysoko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko�� przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego gł�boko�� jest mniejsza ni� 1 m. 

1.4.8. Wykop �redni - wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop gł�boki - wykop, którego gł�boko�� przekracza 3 m. 

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wod�, o małej no�no�ci, charakteryzuj�cy si� znacznym i długotrwałym 
osiadaniem pod obci��eniem. 

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp�kany o nieprzesuni�tych blokach, którego próbki nie wykazuj� 
zmian obj�to�ci ani nie rozpadaj� si� pod działaniem wody destylowanej; maj� wytrzymało�� na �ciskanie Rc ponad 
0,2 MPa; wymaga u�ycia �rodków wybuchowych albo narz�dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło�one w obr�bie pasa robót drogowych. 

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło�one poza pasem robót drogowych. 

1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi�zanych z tras� drogow�. 

1.4.15. Wska�nik zag�szczenia gruntu - wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, okre�lona wg wzoru:  

ds

d

sI
ρ

ρ
=  

gdzie: 
ρd - g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu, (Mg/m3), 
ρds - maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, okre�lona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], słu��ca do oceny zag�szczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z norm� BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 

1.4.16. Wska�nik ró�noziarnisto�ci - wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczalno�� gruntów niespoistych, okre�lona wg 
wzoru: 
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gdzie: 
d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.17. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

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

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

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

2.2. Podział gruntów 

 Podstaw� podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod wzgl�dem trudno�ci ich odspajania 
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okre�lono przeci�tne warto�ci g�sto�ci obj�to�ciowej gruntów i materiałów 
w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 
 Podział gruntów pod wzgl�dem wysadzinowo�ci podaje tablica 2. 
 Podział gruntów pod wzgl�dem przydatno�ci do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01, pkt 2. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by� przez Wykonawc� wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog� by� wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi� nadmiar obj�to�ci robót ziemnych i za zezwoleniem In�yniera. 
 Je�eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b�d�c nadmiarem obj�to�ci robót 
ziemnych, zostały za zgod� In�yniera wywiezione przez Wykonawc� poza teren budowy z przeznaczeniem innym 
ni� budowa nasypów lub wykonanie prac obj�tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi�zany do dostarczenia 
równowa�nej obj�to�ci gruntów przydatnych ze �ródeł własnych, zaakceptowanych przez In�yniera. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, okre�lone w SST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny by� 
wywiezione przez Wykonawc� na odkład. Zapewnienie terenów na odkład nale�y do obowi�zków Zamawiaj�cego, 
o ile nie okre�lono tego inaczej w kontrakcie. In�ynier mo�e nakaza� pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatno�� wynika jedynie z powodu zamarzni�cia lub nadmiernej wilgotno�ci. 

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

 
 

Kate-
goria 

 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

G�sto�� 
obj�to�ciowa w 

stanie 
naturalnym 

kN/m3 

Przeci�tne 
spulchnienie po 
odspojeniu w % 
od pierwotnej 

obj�to�ci1) 

 
1 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezle�ałe 

15,7 
11,8 
9,8 

11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 

od 20 do 30 
od 5 do 15 

 
 
 

2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darnin� lub korzeniami grubo�ci do 30 mm 
Torf z korzeniami grubo�ci do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna 
�wir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 

 
16,7 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 

 
od 15 do 25 
od 15 do 25 

 
 
 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubo�ci ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubo�ci ponad 30 mm 
Nasyp zle�ały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem 
lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do         
40 mm 

18,6 
13,7 
13,7 

 
18,6 

 
17,7 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 Glina, glina ci��ka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, 
bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
 
Popioły lotne zle�ałe 

 
19,6 
17,7 
19,6 
17,7 

 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 
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19,6 
 
 
 
 

4 

Less suchy zwarty 
Nasyp zle�ały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami 
drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowi�cymi do 10% 
obj�to�ci gruntu 
Glina, glina ci��ka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowi�cymi do 10% obj�to�ci 
gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 
Iłołupek mi�kki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o 
masie do 10 kg 

18,6 
 
 

19,6 
20,6 

 
20,6 
16,7 
19,6 

 
19,6 

od 25 do 35 
 
 

od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 

 
 
 
 
 

5 

�u�el hutniczy niezwietrzały 
 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowi�cymi 10÷30% obj�to�ci 
gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 
blokach ponad 50 kg 
Margle mi�kkie lub �rednio twarde słabo sp�kane 
 
Opoka kredowa mi�kka lub zbita 
 

14,7 
19,6 

 
20,6 
17,7 

 
17,7 
16,7 
22,6 
16,7 
22,6 

od 30 do 45 
 
 

od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

Tablica 1. cd. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 

 W�giel kamienny i brunatny  
Iły przewarstwione łupkiem 
 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepie�ce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, cz��ciowo sypki 

41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
 
 

6 

Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niesp�kany 
Margiel twardy 
Wapie� marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepie�ce otoczaków głównie skał  osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 

7 

Łupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepie�ce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 
krzemionkowym 
Wapie� niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 

 
23,5 
23,5 
28,4 
23,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 

8 

Łupek plastyczny twardy niesp�kany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapie� twardy niezwietrzały 
Marmur i wapie� krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
25,5 
24,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 
 

9 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 
Zlepie�ce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie 
wapiennym lub krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapie� bardzo twardy 
Gnejs 

25,5 
 

25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5, 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 
 
 
 

10 

Granit �rednio i drobnoziarnisty 
 
Sjenit �rednioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt, i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapie� krzemienisty i rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
25,5 
27,4 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 1)  Mniejsze warto�ci stosowa� przy obliczaniu ilo�ci materiałów na warstwy nasypów przed ich zag�szczeniem, 
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wi�ksze warto�ci przy obliczaniu obj�to�ci i ilo�ci �rodków przewozowych. 

Tablica 2. Podział gruntów pod wzgl�dem wysadzinowo�ci wg PN-S-02205 [4] 

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów 
 wła�ciwo�ci nostki Niewysadzinowe W�tpliwe Wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz 
niegliniasty 

− �wir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek �redni 
− piasek drobny 
− �u�el 

nierozpadowy 

− piasek pylasty 
− zwietrzelina 

gliniasta 
− rumosz 

gliniasty 
− �wir gliniasty 
− pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 
− glina piasz-    

czysta zwi�zła, 
glina zwi�zła, 
glina pylasta 
zwi�zła 

− ił, ił piaszczys-
ty, ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piasz-

czysty 
− glina piasz-  

czysta, glina, 
glina pylasta 

− ił warwowy 
2 Zawarto�� 

cz�stek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

 
% 

 
 

< 15 
< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 
> 10 

3 Kapilarno�� 
bierna Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wska�nik 
piaskowy WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.�

3.2 Sprz�t do robót ziemnych 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z 
nast�puj�cego sprz�tu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narz�dzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 

wiertarki mechaniczne itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz�dzenia do 

hydromechanizacji itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci�gi itp.), 
− sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego obj�to�ci, technologii odspajania i załadunku oraz od odległo�ci transportu. Wydajno�� �rodków 
transportowych powinna by� ponadto dostosowana do wydajno�ci sprz�tu stosowanego do urabiania i wbudowania 
gruntu (materiału). 
 Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw� roszcze� 
Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone odległo�ci nie zostały wcze�niej 
zaakceptowane na pi�mie przez In�yniera. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Dokładno�� wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by� wi�ksze 
ni� ± 10 cm. Ró�nica w stosunku do projektowanych rz�dnych robót ziemnych nie mo�e przekracza� + 1 cm i -3 
cm. 
 Szeroko�� korpusu nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 10 cm, a kraw�dzie 
korony drogi nie powinny mie� wyra�nych załama� w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno ró�ni� si� od projektowanego o wi�cej ni� 10% jego warto�ci wyra�onej 
tangensem k�ta. Maksymalna gł�boko�� nierówno�ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza� 10 cm przy 
pomiarze łat� 3-metrow�, albo powinny by� spełnione inne wymagania dotycz�ce równo�ci, wynikaj�ce ze sposobu 
umocnienia powierzchni. 
 W gruntach skalistych wymagania, dotycz�ce równo�ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i 
równo�ci skarp, powinny by� okre�lone w dokumentacji projektowej i SST. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Niezale�nie od budowy urz�dze�, stanowi�cych elementy systemów odwadniaj�cych, uj�tych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj� tego warunki terenowe, wykona� urz�dzenia, 
które zapewni� odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy� 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi�zek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawa� w całym okresie trwania robót spadki, zapewniaj�ce prawidłowe 
odwodnienie. 
 Je�eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn� nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwał� 
nieprzydatno��, Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiaj�cego za te czynno�ci, jak równie� za 
dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniej�cych zbiorników naturalnych i urz�dze� odwadniaj�cych musi by� 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umo�liwia� jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post�powa� w kierunku podnoszenia si� niwelety. 
 W czasie robót ziemnych nale�y zachowa� odpowiedni spadek podłu�ny i nada� przekrojom poprzecznym 
spadki, umo�liwiaj�ce szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by� mniejszy ni� 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy 
ni� 2% w przypadku gruntów niespoistych. Nale�y uwzgl�dni� ewentualny wpływ kolejno�ci i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymaga� dotycz�cych prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie post�pu robót ziemnych. 
 	ródła wody, odsłoni�te przy wykonywaniu wykopów, nale�y uj�� w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe nale�y odprowadzi� poza teren pasa robót ziemnych. 

5.5. Rowy 

 Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow� i SST. 
Szeroko�� dna i gł�boko�� rowu nie mog� ró�ni� si� od wymiarów projektowanych o wi�cej ni� ± 5 cm. 
Dokładno�� wykonania skarp rowów powinna by� zgodna z okre�lon� dla skarp wykopów w SST D-02.01.01. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

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

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno�ci z wymaganiami specyfikacji 
okre�lonymi w pkt 5 oraz z dokumentacj� projektow�. 
 Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 
- wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych, 
- wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wysi�ków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania robót 
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 Czynno�ci wchodz�ce w zakres sprawdzenia jako�ci wykonania robót okre�lono w punkcie 6 SST D-
02.01.01 oraz D-02.03.01. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 3. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�� bada� i pomiarów 

1 Pomiar szeroko�ci korpusu 
ziemnego 

Pomiar ta�m�, szablonem, łat� o długo�ci 3 m i 
poziomic� lub niwelatorem, w odst�pach co 200 m na 

2 Pomiar szeroko�ci dna 
rowów 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na 
łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m 

3 Pomiar rz�dnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

oraz w miejscach, które budz� w�tpliwo�ci 

4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równo�ci 

powierzchni korpusu 
 

6 Pomiar równo�ci skarp  
7 Pomiar spadku podłu�nego 

powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rz�dnych w odst�pach co 200 m 
oraz w punktach w�tpliwych 

8 Badanie zag�szczenia gruntu Wska�nik zag�szczenia okre�la� dla ka�dej uło�onej 
warstwy lecz nie rzadziej ni� raz na ka�de 500 m3 
nasypu 

 

6.3.2. Szeroko�� korpusu ziemnego 

 Szeroko�� korpusu ziemnego nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 10 cm. 

6.3.3. Szeroko�� dna rowów 

 Szeroko�� dna rowów nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm. 

6.3.4. Rz�dne korony korpusu ziemnego 

 Rz�dne korony korpusu ziemnego nie mog� ró�ni� si� od rz�dnych projektowanych o wi�cej ni� -3 cm lub 
+1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie mo�e ró�ni� si� od pochylenia projektowanego o wi�cej ni� 10% warto�ci pochylenia 
wyra�onego tangensem k�ta. 

6.3.6. Równo�� korony korpusu 

 Nierówno�ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone łat� 3-metrow�, nie mog� przekracza� 3 cm. 

6.3.7. Równo�� skarp 

 Nierówno�ci skarp, mierzone łat� 3-metrow�, nie mog� przekracza� ± 10 cm. 

6.3.8. Spadek podłu�ny korony korpusu lub dna rowu 

 Spadek podłu�ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rz�dnych wysoko�ciowych, nie mo�e dawa� ró�nic, w stosunku do rz�dnych projektowanych, wi�kszych ni� -3 cm 
lub +1 cm. 

6.3.9. Zag�szczenie gruntu 

 Wska�nik zag�szczenia gruntu okre�lony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by� zgodny z zało�onym 
dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

6.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniaj�ce wymaga� podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan� 
odrzucone. Je�li materiały nie spełniaj�ce wymaga� zostan� wbudowane lub zastosowane, to na polecenie In�yniera 
Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt. 
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 Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt. 
 Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy, In�ynier mo�e uzna� wad� za nie maj�c� zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko�� potr�ce� za obni�on� jako��. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty ziemne uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami 
In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 Zakres czynno�ci obj�tych cen� jednostkow� podano w SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis 
gruntów 

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podło�a przez obci��enie płyt� 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

8. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D - 02.01.01 

WYKONANIE  WYKOPÓW 
W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH 

 

 1. WST�P 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru wykopów w gruntach nieskalistych. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi�zuj�c� podstaw� opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na drogach krajowych. 
 Zaleca si� wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót obj�tych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy jezdni i chodnika i obejmuj� wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Podstawowe okre�lenia zostały podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 Materiał wyst�puj�cy w podło�u wykopu jest gruntem rodzimym, który b�dzie stanowił podło�e 
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] 
powinien charakteryzowa� si� grup� no�no�ci G1.  Gdy podło�e nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy 
no�no�ci, nale�y podło�e doprowadzi� do grupy no�no�ci G1 zgodnie z dokumentacja projektow� i SST. 

3. SPRZ�T 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce sprz�tu okre�lono w OST  D-02.00.01 pkt 3. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce transportu okre�lono w OST  D-02.00.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w OST D-02.00.01 pkt 5. 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa� ich stateczno�� w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodze�, wynikaj�cych z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 
podci�cia lub innych odst�pstw od dokumentacji projektowej obci��a Wykonawc�. 
 Wykonawca powinien wykonywa� wykopy w taki sposób, aby grunty o ró�nym stopniu przydatno�ci 
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemo�liwiaj�cy ich wymieszanie. Odst�pstwo od 
powy�szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
In�yniera. 
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 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by� bezpo�rednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. O ile In�ynier dopu�ci czasowe składowanie odspojonych  gruntów, nale�y je 
odpowiednio zabezpieczy� przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2. Wymagania dotycz�ce zag�szczenia i no�no�ci gruntu 

 Zag�szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełnia� 
wymagania, dotycz�ce minimalnej warto�ci wska�nika zag�szczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

 
Minimalna warto�� Is dla: 

Strefa autostrad 
innych dróg korpusu i dróg 

ekspresowych 

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na gł�boko�ci od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
 Je�eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniaj� wymaganego wska�nika 
zag�szczenia, to przed uło�eniem konstrukcji nawierzchni nale�y je dog��ci� do warto�ci Is, podanych w 
tablicy 1. 
 Je�eli warto�ci wska�nika zag�szczenia okre�lone w tablicy 1 nie mog� by� osi�gni�te przez 
bezpo�rednie zag�szczanie gruntów rodzimych, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia gruntu podło�a, 
umo�liwiaj�cego uzyskanie wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia. Mo�liwe do zastosowania �rodki, 
o ile nie s� okre�lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji In�ynierowi. 
 Dodatkowo mo�na sprawdzi� no�no�� warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie 
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 

5.3. Ruch budowlany 

 Nie nale�y dopuszcza� ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo�� warstwy gruntu (nadkładu) 
powy�ej rz�dnych robót ziemnych jest mniejsza ni� 0,3 m. 
 Z chwil� przyst�pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si� po nim jedynie ruch 
maszyn wykonuj�cych t� czynno�� budowlan�. Mo�e odbywa� si� jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które 
nie spowoduj� uszkodze� powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodze� powierzchni robót ziemnych, wynikaj�cych z niedotrzymania podanych powy�ej 
warunków obci��a Wykonawc� robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszaj�cy ich wła�ciwo�ci, 
b) zapewnienie stateczno�ci skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako�czeniu, 
d) dokładno�� wykonania wykopów (usytuowanie i wyko�czenie), 
e) zag�szczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymaga� okre�lonych w pkcie 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

 Jednostk� obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmuj�ce: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
− zag�szczenie powierzchni wykopu,  
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− rozplantowanie urobku na odkładzie,  
− wykonanie, a nast�pnie rozebranie dróg dojazdowych, 
− rekultywacj� terenu.  

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

 Spis przepisów zwi�zanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D - 02.03.01 

WYKONANIE NASYPÓW 
 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru nasypów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych obejmuj� 
wykonanie nasypów.  

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Podstawowe okre�lenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
02.00.01 pkt 2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

 Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełnia� wymagania okre�lone w PN-
S-02205 :1998 [4]. 
 Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Przydatno�� gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4]. 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne 
z zastrze�eniami 

Tre�� 
zastrze�enia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poni�ej strefy 
przemarzania 

 
 
 
 
 
1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. �wiry i pospółki, 
równie� gliniaste 
3. Piaski grubo, �rednio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszk� frakcji �wirowo-
kamienistej (morenowe) o 
wska�niku ró�noziarnis-
to�ci U≥15 
5. �u�le wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów (powy�ej 5 
lat) 
6. Łupki przyw�głowe 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
mi�kkie 
 
2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i pyły 
4. Piaski próchniczne, z 
wyj�tkiem pylastych piasków 
próchnicznych 
5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o wL       
< 35% 

6. Gliny piaszczyste zwi�złe, 
gliny zwi�złe i gliny pylaste 
zwi�złe oraz inne grunty o 
granicy płynno�ci wL od 35 do 
60% 
7. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawarto�ci frakcji iłowej 
ponad 2% 
 
 

- gdy pory w gruncie skalistym 
b�d� wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

- gdy b�d� wbudowane w 
miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych i 
powierzchniowych 

- do nasypów nie wy�szych ni� 
3 m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

- w miejscach suchych lub 
przej�ciowo zawilgoconych 
 
- do nasypów nie wy�szych ni� 
3 m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 
 
- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje si� na 
gł�boko�ci wi�kszej od 
kapilarno�ci biernej gruntu 
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przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawarto�ci frakcji iłowej 
poni�ej 2% 

8. �u�le wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 
9. Iłołupki przyw�glowe 
nieprzepalone 
 
10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-�u�lowe 
 

podło�a 
- o ograniczonej podatno�ci na 
rozpad - ł�czne straty masy do 
5% 
- gdy wolne przestrzenie zostan� 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 
- gdy zalegaj� w miejscach 
suchych lub s� izolowane od 
wody 

 
 
 
 
Na górne 
warstwy na- 
sypów w stre- 
fie przemar- 
zania 

 
1. �wiry i pospółki 
2. Piaski grubo i �rednio- 
ziarniste 
3. Iłołupki przyw�glowe 
przepalone zawieraj�ce 
mniej ni� 15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadaj�- 
cym pospółkom lub �wirom 

1. �wiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynno�ci 
mniejszej ni� 35% 
5. Mieszaniny popiołowo-
�u�lowe z w�gla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawarto�ci frakcji iłowej >2% 
7. �u�le wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 
8. Piaski drobnoziarniste 

 
 
 
- pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, takimi 
jak: cement, wapno, aktywne 
popioły itp. 
 
 
- drobnoziarniste i  nierozpado- 
we: straty masy do 1% 
- o wska�niku no�no�ci wno�≥10 

W wykopach 
i miejscach 
zerowych do 
gł�boko�ci 
przemarzania 

 
 
Grunty niewysadzinowe 

 
 
Grunty w�tpliwe i wysadzinowe 

 
- gdy s� ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce sprz�tu okre�lono w SST D-02.00.01           pkt 3. 

3.2. Dobór sprz�tu zag�szczaj�cego 

 W tablicy 2 podano, dla ró�nych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprz�tu 
zag�szczaj�cego. Sprz�t do zag�szczania powinien by� zatwierdzony przez In�yniera. 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz�tu zag�szczaj�cego wg [13] 

 
 

Rodzaje gruntu  

Rodzaje 
urz�dze� 

niespoiste: piaski, 
�wiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste  
i kamieniste 

Uwagi o 
przydat- 

zag�szczaj�cych grubo�� 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przej�� 
n *** 

grubo�� 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przej�� 
n *** 

grubo�� 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przej�� 
n *** 

no�ci 
maszyn 

Walce statyczne  
 gładkie * 

0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * 

- - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie **  

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

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

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

Zag�szczarki  
wibracyjne ** 

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

Ubijaki 
szybkouderzaj�ce 

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

Ubijaki o masie od 1 do 
10 Mg zrzucane z 
wysoko�ci od 5 do 10 m 

 
2,0 do 8,0 

4 do 10 
uderze� 
w punkt 

 
1,0 do 4,0 

3 do 6 
uderze� w 

punkt 

 
1,0 do 5,0 

3 do 6 
uderze� w 

punkt 

 

*) Walce statyczne s� mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie nale�y zag�szcza� warstwy grubo�ci ≥ 15 cm, cie�sze warstwy nale�y zag�szcza� statycznie. 
***) Warto�ci orientacyjne, wła�ciwe nale�y ustali� na odcinku do�wiadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zag�szczania górnych warstw podło�a. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) 
gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadaj� si� do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
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4) Do gruntów spoistych przydatne s� walce �rednie i ci��kie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo 
ci��kie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek w�skich przekopów 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Ukop i dokop 

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 

 Miejsce ukopu lub dokopu powinno by� wskazane w dokumentacji projektowej, w innych 
dokumentach kontraktowych lub przez In�yniera. Je�eli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawc�, musi 
by� ono zaakceptowane przez In�yniera. 
 Miejsce ukopu lub dokopu powinno by� tak dobrane, �eby zapewni� przewóz lub przemieszczanie 
gruntu na jak najkrótszych odległo�ciach. O ile to mo�liwe, transport gruntu powinien odbywa� si� w poziomie 
lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mog� mie� kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. 
Ukopy powinny by� wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

 Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu mo�e rozpocz�� si� dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
przydatno�ci zalegaj�cego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na pi�mie przez In�yniera. 
Gł�boko�� na jak� nale�y oceni� przydatno�� gruntu powinna by� dostosowana do zakresu prac. 
 Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny by� odspajane, chyba �e wymaga tego dost�p 
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawc� grunty 
nieprzydatne powinny by� wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami 
In�yniera. Roboty te b�d� wł�czone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiaj�cego tylko wówczas, gdy 
odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez In�yniera. 
 Dno ukopu nale�y wykona� ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mo�liwego spływu wody. O ile to 
konieczne, ukop (dokop) nale�y odwodni� przez wykonanie rowu odpływowego. 
 Je�eli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie mo�e on narusza� stateczno�ci zbocza. 
 Dno i skarpy ukopu po zako�czeniu jego eksploatacji powinny by� tak ukształtowane, aby 
harmonizowały z otaczaj�cym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nale�y przeprowadzi� rekultywacj� według 
odr�bnej dokumentacji projektowej. 

5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. Przygotowanie podło�a w obr�bie podstawy nasypu 

 Przed przyst�pieniem do budowy nasypu nale�y w obr�bie jego podstawy zako�czy� roboty 
przygotowawcze, okre�lone w SST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

5.3.1.1. Wyci�cie stopni w zboczu 

 Je�eli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wi�ksze ni� 1:5 nale�y, dla 
zabezpieczenia przed zsuwaniem si� nasypu, wykona� w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, 
wynosz�cym około  4%  ± 1% i szeroko�ci od 1,0 do 2,5 m. 

5.3.1.2. Zag�szczenie gruntu i no�no�� w podło�u nasypu 

 Wykonawca powinien skontrolowa� wska�nik zag�szczenia gruntów rodzimych, zalegaj�cych w 
strefie podło�a nasypu, do gł�boko�ci 0,5 m od powierzchni terenu. Je�eli warto�� wska�nika zag�szczenia jest 
mniejsza ni� okre�lona w tablicy 3, Wykonawca powinien dog��ci� podło�e tak, aby powy�sze wymaganie 
zostało spełnione. 
 Je�eli warto�ci wska�nika zag�szczenia okre�lone w tablicy 3 nie mog� by� osi�gni�te przez 
bezpo�rednie zag�szczanie podło�a, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia gruntu podło�a, umo�liwiaj�ce 
uzyskanie wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia. 
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Tablica 3. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia dla podło�a nasypów do gł�boko�ci 0,5 m od 
powierzchni terenu 

Nasypy Minimalna warto�� Is dla: 

o wysoko�ci, autostrad innych dróg 
m i dróg 

ekspresowych 
kategoria ruchu  

KR3-KR6 
kategoria ruchu 

KR1-KR2  

do 2  1,00 0,97 0,95 

ponad 2  0,97 0,97 0,95 

  
Dodatkowo mo�na sprawdzi� no�no�� warstwy gruntu podło�a nasypu na podstawie pomiaru 

wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3. 

5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podło�u nasypów 

 Je�eli nasyp ma by� budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed 
przyst�pieniem do budowy nasypu powinna ona by� rozdrobniona lub spulchniona na gł�boko�� co najmniej 
15 cm, w celu poprawy jej powi�zania z podstaw� nasypu. 

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien by� dokonany z uwzgl�dnieniem 
zasad podanych w pkcie 2. 

5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

 Nasypy powinny by� wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłu�nego, które 
okre�lono w dokumentacji projektowej, z uwzgl�dnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu 
przez In�yniera. 
 W celu zapewnienia stateczno�ci nasypu i jego równomiernego osiadania nale�y przestrzega� 
nast�puj�cych zasad: 
a) Nasypy nale�y wykonywa� metod� warstwow�, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 

powinny by� wznoszone równomiernie na całej szeroko�ci. 
b) Grubo�� warstwy w stanie lu�nym powinna by� odpowiednio dobrana w zale�no�ci od rodzaju gruntu i 

sprz�tu u�ywanego do zag�szczania. Przyst�pienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu mo�e nast�pi� 
dopiero po stwierdzeniu przez In�yniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o ró�nych wła�ciwo�ciach nale�y wbudowywa� w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo�ci 
na całej szeroko�ci nasypu. Grunty spoiste nale�y wbudowywa� w dolne, a grunty niespoiste w górne 
warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nale�y wbudowywa� poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego (o współczynniku K10 ≤ 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. 
Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien by� obustronny, gdy nasyp jest budowany 
na zboczu spadek powinien by� jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni 
warstwy powinno uniemo�liwia� lokalne gromadzenie si� wody. 

e) Je�eli w okresie zimowym nast�puje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana 
z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by� ukształtowane ku osi nasypu, a woda 
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem �cieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu 
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni po�lizgu w gruncie tworz�cym nasyp. 

f) Górn� warstw� nasypu, o grubo�ci co najmniej 0,5 m nale�y wykona� z gruntów niewysadzinowych, o 
wska�niku wodoprzepuszczalno�ci K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i wska�niku ró�noziarnisto�ci U ≥ 5. Je�eli 
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wła�ciwo�ciach, In�ynier mo�e wyrazi� zgod� na ulepszenie 
górnej warstwy nasypu poprzez stabilizacj� cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim 
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no�no�ci i mrozoodporno�ci konstrukcji nawierzchni i 
wprowadzenie korekty, polegaj�cej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o 
grubo�ci co najmniej 0,5 m powy�ej najwy�szego poziomu wody, nale�y wykona� z gruntu 
przepuszczalnego. 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstw� pod popiołami, grubo�ci 0,3 do 0,5 m, nale�y 
wykona� z gruntu lub materiałów o du�ej przepuszczalno�ci. Górnej powierzchni warstwy popiołu nale�y 
nada� spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d). 
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i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by� bezzwłocznie wbudowany w nasyp. In�ynier 
mo�e dopu�ci� czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 

 Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 
powinno odbywa� si� według jednej z ni�ej podanych metod, je�li nie zostało okre�lone inaczej w 
dokumentacji projektowej, SST lub przez In�yniera: 
a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych z 

wypełnieniem wolnych przestrzeni 
 Ka�d� rozło�on� warstw� materiałów gruboziarnistych o grubo�ci nie wi�kszej ni� 0,3 m, nale�y 
przykry� warstw� �wiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek 
zag�szczania (najlepiej sprz�tem wibracyjnym), wypełnia si� wolne przestrzenie mi�dzy grubymi ziarnami. 
Przy tym sposobie budowania nasypów mo�na stosowa� skały oraz odpady przemysłowe, które s� mi�kkie 
(zgodnie z charakterystyk� podan� w tablicy 1). 
b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez 

wypełnienia wolnych przestrzeni 
 Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny by� zbudowane z materiałów 
mrozoodpornych. Warstwy te nale�y oddzieli� od podło�a gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy 
nasypu około 10-centymetrow� warstw� �wiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawieraj�cego 
od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spełniaj�cych warunek: 

4 d85 ≥ D15 ≥ 4 d15 

gdzie: 
d85 i d15 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podło�a lub gruntu górnej warstwy 

nasypu (mm), 
D15 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm). 
 Cz��ci nasypów wykonywane t� metod� nie mog� si�ga� wy�ej ni� 1,2 m od projektowanej niwelety 
nasypu. 
c) Warstwa oddzielaj�ca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych 
 Rol� warstw oddzielaj�cych mog� równie� pełni� warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane 
do u�ycia w tym celu powinny posiada� aprobat� techniczn�, wydan� przez uprawnion� jednostk�. W 
szczególno�ci wymagana jest odpowiednia wytrzymało�� mechaniczna geotekstyliów, uniemo�liwiaj�ca ich 
przebicie przez ziarna materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie wła�ciwo�ci filtracyjne, dostosowane do 
uziarniania przyległych warstw. 

5.3.3.3. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych 

 Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długo�ci równej długo�ci klina 
odłamu, zaleca si� stosowanie gruntów stabilizowanych cementem. 
 Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, 
mog� by� stosowane �wiry, pospółki, piaski �rednioziarniste i gruboziarniste, owska�niku ró�noziarnisto�ci 
U≥5 i współczynniku wodoprzepuszczalno�ci k10 > 10 -5 m/s. 
 W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nale�y spełni� wymagania ogólne, sformułowane w 
pkcie 5.3.3.1. Wska�nik zag�szczenia gruntu Is powinien by� nie mniejszy ni� 1,00 na całej wysoko�ci nasypu 
(dla autostrad i dróg ekspresowych górne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4). 

5.3.3.4. Wykonanie nasypów nad przepustami 

 Nasypy w obr�bie przepustów nale�y wykonywa� jednocze�nie z obu stron przepustu z jednakowych, 
dobrze zag�szczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si� wykonanie przepustów z innych 
poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego 
nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obr�bie  przekopu nale�y   uwzgl�dni� wymagania 
okre�lone  w       pkcie 5.3.3.6. 

5.3.3.5. Wykonywanie nasypów na zboczach 

 Przy budowie nasypu na zboczu o pochyło�ci od 1:5 do 1:2 nale�y zabezpieczy� nasyp przed 
zsuwaniem si� przez: 
a) wyci�cie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1, 
b) wykonanie rowu stokowego powy�ej nasypu. 
 Przy pochyło�ciach zbocza wi�kszych ni� 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno�ci nasypu przez 
podparcie go murem oporowym. 
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5.3.3.6. Poszerzenie nasypu 

 Przy poszerzeniu istniej�cego nasypu nale�y wykonywa� w jego skarpie stopnie o szeroko�ci do 1,0 
m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosi� 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
 Wyci�cie stopni obowi�zuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych cz��ci nasypu, 
wykonanych z gruntów o ró�nych wła�ciwo�ciach lub w ró�nym czasie. 

5.3.3.7. Wykonywanie nasypów na bagnach 

 Nasypy na bagnach powinny by� wykonane według oddzielnych wymaga�, opartych na: 
a) wynikach bada� gł�boko�ci, typu i warunków hydrologicznych bagna, 
b) wynikach bada� próbek gruntu bagiennego z uwzgl�dnieniem okre�lenia rodzaju gruntu wypełniaj�cego 

bagno, współczynników filtracji, bada� edometrycznych, wilgotno�ci itp., 
c) obliczeniach stateczno�ci nasypu, 
d) obliczeniach wielko�ci i czasu osiadania, 
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 
 W czasie wznoszenia korpusu metod� warstwow� obowi�zuj� ogólne zasady okre�lone w pkcie 
5.3.3.1. 

5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

 Wykonywanie nasypów nale�y przerwa�, je�eli wilgotno�� gruntu przekracza warto�� dopuszczaln�, 
to znaczy jest wi�ksza od wilgotno�ci optymalnej o wi�cej ni� 10% jej warto�ci. 
 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układa� nast�pnej warstwy gruntu. 
 Osuszenie mo�na przeprowadzi� w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z 
wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz 
korona nasypu po zako�czeniu robót ziemnych powinny by� równe i mie� spadki potrzebne do prawidłowego 
odwodnienia, według pktu 5.3.3.1, poz. d). 
 W okresie deszczowym nie nale�y pozostawia� nie zag�szczonej warstwy do dnia nast�pnego. Je�eli 
warstwa gruntu niezag�szczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy� jej i zag��ci� 
w czasie zaakceptowanym przez In�yniera, to mo�e on nakaza� Wykonawcy usuni�cie wadliwej warstwy. 

5.3.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest mo�liwe osi�gni�cie 
w nasypie wymaganego wska�nika zag�szczenia gruntów. 
 Nie dopuszcza si� wbudowania w nasyp gruntów zamarzni�tych lub gruntów przemieszanych ze 
�niegiem lub lodem. 
 W czasie du�ych opadów �niegu wykonywanie nasypów powinno by� przerwane. Przed 
wznowieniem prac nale�y usun�� �nieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 
 Je�eli warstwa niezag�szczonego gruntu zamarzła, to nie nale�y jej przed rozmarzni�ciem zag�szcza� 
ani układa� na niej nast�pnych warstw. 

5.3.4. Zag�szczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zag�szczania gruntu 

 Ka�da warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozło�eniu, powinna by� zag�szczona z zastosowaniem 
sprz�tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst�puj�cych warunków. 
 Rozło�one warstwy gruntu nale�y zag�szcza� od kraw�dzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.4.2. Grubo�� warstwy 

 Grubo�� warstwy zag�szczonego gruntu oraz liczb� przej�� maszyny zag�szczaj�cej zaleca si� 
okre�li� do�wiadczalnie dla ka�dego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 
5.3.4.5. 
 Orientacyjne warto�ci, dotycz�ce grubo�ci warstw ró�nych gruntów oraz liczby przejazdów ró�nych 
maszyn do zag�szczania podano w pkcie 3. 

5.3.4.3. Wilgotno�� gruntu 

 Wilgotno�� gruntu w czasie zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej, z tolerancj�: 
a) w gruntach niespoistych   ±2 % 
b) w gruntach mało i �rednio spoistych +0 %,  −2 % 
c) w mieszaninach popiołowo-�u�lowych +2%,  −4 % 
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 Sprawdzenie wilgotno�ci gruntu nale�y przeprowadza� laboratoryjnie, z cz�stotliwo�ci� okre�lon� w 
pktach 6.3.2 i 6.3.3. 

5.3.4.4. Wymagania dotycz�ce zag�szczania 

 W zale�no�ci od uziarnienia stosowanych materiałów, zag�szczenie warstwy nale�y okre�la� za 
pomoc� oznaczenia wska�nika zag�szczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
 Kontrol� zag�szczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
okre�lonych zgodnie z norm� PN-S-02205:1998 [4], nale�y stosowa� tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest mo�liwe okre�lenie wska�nika zag�szczenia Is, według BN-77/8931-12 [9]. 
 Wska�nik zag�szczenia gruntów w nasypach, okre�lony według normy BN-77/8931-12 [9], powinien 
na całej szeroko�ci korpusu spełnia� wymagania podane w        tablicy 4. 

Tablica 4. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia gruntu w nasypach 

 Minimalna warto�� Is dla: 
Strefa autostrad innych dróg 
nasypu i dróg 

ekspresowych 
kategoria 

ruchu     
KR3-KR6 

kategoria 
ruchu 

KR1-KR2 

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Ni�ej le��ce warstwy nasypu do gł�boko�ci 
od powierzchni robót ziemnych: 
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 

 
 

1,00 
- 

 
 
- 

1,00 

 
 
- 

0,97 

Warstwy nasypu na gł�boko�ci od powierz- 
chni robót ziemnych poni�ej: 
- 2,0 m (autostrady) 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
 

0,97 
- 

 
 
- 

0,97 

 
 
- 

0,95 

 
 Jako zast�pcze kryterium oceny wymaganego zag�szczenia gruntów dla których trudne jest 
pomierzenie wska�nika zag�szczenia, przyjmuje si� warto�� wska�nika odkształcenia I0 okre�lonego zgodnie z 
norm� PN-S-02205:1998 [4]. 
Wska�nik odkształcenia nie powinien by� wi�kszy ni�: 

a) dla �wirów, pospółek i piasków 
b) 2,2 przy wymaganej warto�ci Is ≥1,0, 
c) 2,5 przy wymaganej warto�ci Is <1,0, 
d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwi�złych, 

iłów – 2,0, 
e) dla gruntów ró�noziarnistych (�wirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 

piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwi�złych) – 3,0, 
f) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 
g) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie bada� poligonowych. 

 Je�eli badania kontrolne wyka��, �e zag�szczenie warstwy nie jest wystarczaj�ce, to Wykonawca 
powinien spulchni� warstw�, doprowadzi� grunt do wilgotno�ci optymalnej i powtórnie zag��ci�. Je�eli 
powtórne zag�szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wska�nika zag�szczenia, Wykonawca powinien 
usun�� warstw� i wbudowa� nowy materiał, o ile In�ynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego 
zag�szczenia warstwy. 

5.3.4.5. Próbne zag�szczenie 

 Odcinek do�wiadczalny dla próbnego zag�szczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, 
powinien by� wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa si� grunt czterema pasmami o 
szeroko�ci od 3,5 do 4,5 m ka�de. Poszczególne  warstwy układanego gruntu powinny mie� w ka�dym pasie 
inn� grubo�� z tym, �e wszystkie musz� mie�ci� si� w granicach wła�ciwych dla danego sprz�tu 
zag�szczaj�cego. Wilgotno�� gruntu powinna by� równa optymalnej z tolerancj� podan� w pkcie 5.3.4.3. 
Grunt uło�ony na poletku według podanej wy�ej zasady powinien by� nast�pnie zag�szczony, a po ka�dej serii 
przej�� maszyny nale�y okre�li� wska�niki zag�szczenia,  dopuszczaj�c stosowanie innych, szybkich metod 
pomiaru (sonda izotopowa, ugi�ciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). 
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 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia nale�y wykona� co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 
2 powinny umo�liwi� ustalenie wska�nika zag�szczenia w dolnej cz��ci warstwy. Na podstawie porównania 
uzyskanych wyników zag�szczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje si� wyboru sprz�tu i 
ustala si� potrzebn� liczb� przej�� oraz grubo�� warstwy rozkładanego gruntu. 

5.4. Odkłady 

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

 Roboty omówione w tym punkcie dotycz� post�powania z gruntami lub innymi materiałami, które 
zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie b�d� wykorzystane do budowy nasypów oraz 
innych prac zwi�zanych z tras� drogow�. 
 Grunty lub inne materiały powinny by� przewiezione na odkład, je�eli: 
a) stanowi� nadmiar obj�to�ci w stosunku do obj�to�ci gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) s� nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, zwi�zanych z budow� trasy 

drogowej, 
c) ze wzgl�du na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie 

materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
 Wykonawca mo�e przyj��, �e zachodzi jeden z podanych wy�ej przypadków tylko wówczas, gdy 
zostało to jednoznacznie okre�lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez In�yniera. 

5.4.2. Lokalizacja odkładu 

 Je�eli pozwalaj� na to wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały 
te powinny by� w razie mo�liwo�ci wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych 
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny by� wykonane zgodnie z 
dokumentacj� projektow� i odpowiednimi zasadami, dotycz�cymi wbudowania i zag�szczania gruntów oraz 
wskazówkami In�yniera. 
 Je�eli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru obj�to�ci w sposób okre�lony powy�ej, materiały 
te nale�y przewie�� na odkład. 
 Lokalizacja odkładu powinna by� wskazana w dokumentacji projektowej lub przez In�yniera. Je�eli 
miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawc�, musi by� ono zaakceptowane przez In�yniera. 
Niezale�nie od tego, Wykonawca musi uzyska� zgod� wła�ciciela terenu. 
 Je�eli odkłady s� zlokalizowane wzdłu� odcinka trasy przebiegaj�cego w wykopie, to: 
a) odkłady mo�na wykona� z obu stron wykopu, je�eli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy 

czym odległo�� podnó�a skarpy odkładu od górnej kraw�dzi wykopu powinna wynosi�: 
− nie mniej ni� 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
− nie mniej ni� 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład nale�y wykona� tylko 
od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynosz�cym ponad 20%, odkład nale�y zlokalizowa� poni�ej 
wykopu, 

d) na odcinkach zagro�onych przez zasypywanie drogi �niegiem, odkład nale�y wykona� od strony 
najcz��ciej wiej�cych wiatrów, w odległo�ci ponad 20 m od kraw�dzi wykopu. 

 Je�li odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to 
zostanie on usuni�ty przez Wykonawc� na jego koszt, według wskaza� In�yniera. 
 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikaj�ce z ewentualnych uszkodze� �rodowiska naturalnego 
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obci��aj� Wykonawc�. 

5.4.3. Zasady wykonania odkładów 

 Wykonanie odkładów, a w szczególno�ci ich wysoko��, pochylenie, zag�szczenie oraz odwodnienie 
powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Je�eli nie okre�lono 
inaczej, nale�y przestrzega� ustale� podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odkład powinien by� 
uformowany w pryzm� o wysoko�ci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 
 Odkłady powinny by� tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczaj�cym terenem. Powierzchnie 
odkładów powinny by� obsiane traw�, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na u�ytki rolne 
lub le�ne, zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
 Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno by� przerwane, o ile 
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemo�liwiaj� jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami 
sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez In�yniera. 
 Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewni� si�, �e spełnione s� warunki 
okre�lone w pkcie 5.4.1. Je�eli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawc�, 
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zajdzie konieczno�� dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynno�ci w cało�ci 
obci��a Wykonawc�. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 

 Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami 
okre�lonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli 
nale�y zwróci� szczególn� uwag� na sprawdzenie: 
a) zgodno�ci rodzaju gruntu z okre�lonym w dokumentacji projektowej i SST, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniaj�cego ich stateczno��, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zako�czeniu eksploatacji ukopu. 

6.3. Sprawdzenie jako�ci wykonania nasypów 

6.3.1. Rodzaje bada� i pomiarów 

 Sprawdzenie jako�ci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami 
okre�lonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 
 Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 
a) badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zag�szczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 
e) odwodnienie nasypu 

6.3.2. Badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów 

 Badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypu powinny by� przeprowadzone na próbkach 
pobranych z ka�dej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodz�cej z nowego �ródła, 
jednak nie rzadziej ni� jeden raz na 3000 m3. W ka�dym badaniu nale�y okre�li� nast�puj�ce wła�ciwo�ci: 
− skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1], 
− zawarto�� cz��ci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1], 
− wilgotno�� naturaln�, wg PN-B-04481:1988 [1], 
− wilgotno�� optymaln� i maksymaln� g�sto�� obj�to�ciow� szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 

[1], 
− granic� płynno�ci, wg PN-B-04481:1988 [1], 
− kapilarno�� biern�, wg PN-B-04493:1960 [3], 
− wska�nik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7]. 

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu 

 Badania kontrolne prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj� na 
sprawdzeniu: 
a) prawidłowo�ci rozmieszczenia gruntów o ró�nych wła�ciwo�ciach w nasypie, 
b) odwodnienia ka�dej warstwy, 
c) grubo�ci ka�dej warstwy i jej wilgotno�ci przy zag�szczaniu; badania nale�y przeprowadzi� nie rzadziej ni� 

jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d), 
e) przestrzegania ogranicze� okre�lonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycz�cych wbudowania gruntów w 

okresie deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zag�szczenia nasypu oraz podło�a nasypu 

 Sprawdzenie zag�szczenia nasypu oraz podło�a nasypu polega na skontrolowaniu zgodno�ci warto�ci 
wska�nika zag�szczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z warto�ciami okre�lonymi w pktach 5.3.1.2 i 
5.3.4.4. Do bie��cej kontroli zag�szczenia dopuszcza si� aparaty izotopowe. 
 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia Is powinno by� przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 
[9], oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4]. 
 Zag�szczenie ka�dej warstwy nale�y kontrolowa� nie rzadziej ni�: 
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− jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre�lenia warto�ci Is, 
− jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okre�lenia pierwotnego            i wtórnego 

modułu odkształcenia. 
 Wyniki kontroli zag�szczenia robót Wykonawca powinien wpisywa� do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowo�� zag�szczenia konkretnej warstwy nasypu lub podło�a pod nasypem powinna 
by� potwierdzona przez In�yniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

 Pomiary kształtu nasypu obejmuj� kontrol�: 
− prawidłowo�ci wykonania skarp, 
− szeroko�ci korony korpusu. 
 Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami 
dotycz�cymi pochyle� i dokładno�ci wykonania skarp, okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w 
pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji. 
 Sprawdzenie szeroko�ci korony korpusu polega na porównaniu szeroko�ci korony korpusu na 
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeroko�ci� wynikaj�c� z wymiarów geometrycznych korpusu, 
okre�lonych w dokumentacji projektowej. 

6.4. Sprawdzenie jako�ci wykonania odkładu 

 Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w 
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 
 Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 
a) prawidłowo�� usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c) wła�ciwe zagospodarowanie (rekultywacj�) odkładu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny). 
 Obj�to�� ukopu i dokopu b�dzie ustalona w metrach sze�ciennych jako ró�nica ogólnej obj�to�ci 
nasypów i ogólnej obj�to�ci wykopów, pomniejszonej o obj�to�� gruntów nieprzydatnych do budowy 
nasypów, z uwzgl�dnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku obj�to�ci gruntu w stanie 
rodzimym do obj�to�ci w nasypie. 
 Obj�to�� nasypów b�dzie ustalona w metrach sze�ciennych na podstawie oblicze� z przekrojów 
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usuni�ciu warstw gruntów 
nieprzydatnych. 
 Obj�to�� odkładu b�dzie okre�lona w metrach sze�ciennych na podstawie obmiaru jako ró�nica 
obj�to�ci wykopów,  powi�kszonej o obj�to�� ukopów i obj�to�ci nasypów, z uwzgl�dnieniem spulchnienia 
gruntu i zastrze�e� sformułowanych w pkcie 5.4. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

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

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

 Spis przepisów zwi�zanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D - 03.01.01 

 
PRZEPUSTY  POD  KORON�  DROGI 

 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem przepustów pod koron� drogi oraz �cianek 
czołowych jako samodzielnych elementów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem przepustów z rur �elbetowych : 
- fi 600 i L=7,5 m wraz z dwustronnym zako�czeniem prefabrykowan� �ciank� czołow� 
uło�onych na ławie z GSC o Rm=2,5 MPa i grubo�ci 25 cm i podsypce z pospółki o gr. 25 cm 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkni�tej obudowy konstrukcyjnej, słu��cy do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cz��� konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, z 
której po zmontowaniu na budowie, mo�na wykona� przepust. 

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, którego konstrukcja no�na tworzy jednolit� cało��, z wyj�tkiem 
przerw dylatacyjnych i wykonana jest w cało�ci na mokro. 

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja no�na wykonana jest z elementów 
prefabrykowanych. 

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja no�na wykonana jest z betonu. 

1.4.6. Przepust �elbetowy - przepust, którego konstrukcja no�na wykonana jest z �elbetu. 

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, którego konstrukcja no�na wykonana jest w kształcie ramownicy pracuj�cej 
na obci��enie pionowe i poziome. 

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w którym mo�na wydzieli� górn� konstrukcj� łukow� przenosz�c� 
obci��enie pionowe i poziome oraz fundament łuku. 

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja no�na wykonana jest z rur betonowych lub �elbetowych. 

1.4.10.  �cianka czołowa przepustu - element pocz�tkowy lub ko�cowy przepustu w postaci �cian 
równoległych do osi drogi (lub głowic kołnierzowych), słu��cy do mo�liwie łagodnego (bez dławienia) 
wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania 
stateczno�ci całego przepustu i cz��ciowego zabezpieczenia elementów �rodkowych przepustu przed 
przemarzaniem. 

1.4.11. Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje ł�cz�ce si� ze �ciankami czołowymi przepustu, 
równoległe, prostopadłe lub uko�ne do osi drogi, słu��ce do zwi�kszenia zdolno�ci przepustowej przepustu i 
podtrzymania stoków nasypu. 

1.4.12. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, obj�tych niniejsz� SST s�: 
− beton, 
− materiały na ławy fundamentowe - GSC o Rm=2,5 MPa dowiezione z betoniarni, 
− materiały izolacyjne, 
− prefabrykowana �cianka czołowa 0,3x2,0x3,0. 

2.3. Beton i jego składniki 

2.3.1. Wymagane wła�ciwo�ci betonu 

 Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zale�no�ci od warunków ich 
eksploatacji, nale�y wykonywa� zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotycz�cymi wykonywania betonów 
do konstrukcji  mostowych” [45], z betonu klasy co najmniej: 
- C 25/ 30 - prefabrykaty, �cianki czołowe, przepusty, skrzydełka; 
- GSC o Rm=2,5 MPa - fundamenty, warstwy ochronne. 
 Beton do konstrukcji przepustów betonowych musi spełnia� nast�puj�ce wymagania wg PN-EN-206-
1 [8]: 
− nasi�kliwo�� nie wi�ksza ni� 4 %, 
− przepuszczalno�� wody - stopie� wodoszczelno�ci co najmniej W 8, 
− odporno�� na działanie mrozu - stopie� mrozoodporno�ci co najmniej F 150. 

2.3.2. Kruszywo 

 Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno spełnia� 
wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonów klas C 20/25, C25/30 i wy�szych. 

Grysy 

 Do betonów stosowa� nale�y grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 
mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza si� pod warunkiem zaakceptowania przez In�yniera.  
 Grysy powinny odpowiada� wymaganiom podanym w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów 
  

Lp. Wła�ciwo�ci Wymagania 

1 Zawarto�� pyłów mineralnych, %, nie wi�cej ni�: 1 

2 Zawarto�� ziarn nieforemnych, %, nie wi�cej ni�: 20 

3 Wska�nik rozkruszenia, %, nie wi�cej ni�: 
- dla grysów granitowych 
- dla grysów bazaltowych i innych 

 
16 
8 

4 Nasi�kliwo��, %, nie wi�cej ni�: 1,2 

5 Mrozoodporno�� wg metody bezpo�redniej,   %,  
nie wi�cej ni� 

2 

6 Mrozoodporno�� wg zmodyfikowanej metody 
bezpo�redniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie wi�cej 
ni�: 

 
10 

7 Zawarto�� zwi�zków siarki, %, nie wi�cej ni�: 0,1 

8 Zawarto�� zanieczyszcze� obcych, %, nie wi�cej ni�: 0,25 

9 Zawarto�� zanieczyszcze� organicznych. Barwa 
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni�: 

wzorcowa 

 
10 

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

nie wywołuj�ca 
zwi�kszenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1% 
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11 Zawarto�� podziarna, %, nie wi�cej ni�: 5 

12 Zawarto�� nadziarna, %, nie wi�cej ni�: 10 

  
 Piasek 
 Nale�y stosowa� piaski pochodzenia rzecznego, albo b�d�ce kompozycj� piasku rzecznego i 
kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiada� wymaganiom podanym w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji  
                przepustów 

Lp. Wła�ciwo�ci Wymagania 

1 Zawarto�� pyłów mineralnych, %, nie wi�cej ni�: 1,5 

2 Zawarto�� zwi�zków siarki, %, nie wi�cej ni�: 0,2 

3 Zawarto�� zanieczyszcze� obcych, %, nie wi�cej 
ni�: 

0,25 
 

4 Zawarto�� zanieczyszcze� organicznych. Barwa 
cieczy nad kruszywem  nie ciemniejsza ni�: 

wzorcowa 

 
5 

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

nie wywołuj�ca zwi�kszenia 
wymiarów liniowych ponad 

0,1% 

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

	wir 
 	wir powinien spełnia� wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech fizycznych 
i chemicznych. 
 Ponadto mrozoodporno�� �wiru badan� zmodyfikowan� metod� bezpo�redni� wg PN-B-11112 [19] 
ogranicza si� do 10 %. 
 	wir powinien odpowiada� wymaganiom podanym w tablicy 3. 
 

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

   Lp.              Wła�ciwo�ci Wymagania 

1 Wytrzymało�� na mia�d�enie, wska�nik rozkruszenia, %, 
nie wi�cej ni�: 

12 

2 Zawarto�� ziarn słabych, %, nie wi�cej ni�: 5 

3 Nasi�kliwo��, %, nie wi�cej ni�: 1,0 

4 Mrozoodporno�� po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 
wi�cej ni�: 

5,0 

5 Zawarto�� ziarn nieforemnych, %, nie wi�cej ni�: 20 

6 Zawarto�� pyłów mineralnych, %, nie wi�cej ni�: 1,5 

7 Zawarto�� zanieczyszcze� obcych, %, nie wi�cej ni�: 0,25 

8 Zawarto�� zwi�zków siarki, %, nie wi�cej ni�: 0,1 

9 Zawarto�� zanieczyszcze� organicznych, barwa cieczy 
nad kruszywem nie ciemniejsza ni�: 

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 by� tak dobrane, aby krzywa uziarnienia 
mieszanki mineralnej mie�ciła si� w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1. 

2.3.4. Składowanie kruszywa 

 Kruszywo nale�y przechowywa� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podło�e składowiska powinno by� równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione, aby nie dopu�ci� do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru. 
 Poszczególne kruszywa nale�y składowa� oddzielnie, w zasiekach uniemo�liwiaj�cych wymieszanie 
si� s�siednich pryzm. Zaleca si�, aby frakcje drobne kruszywa (poni�ej 4 mm) były chronione przed opadami 
za pomoc� plandek lub zadasze�. 
 Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny by� wcze�niej uzgodnione z In�ynierem. 

2.3.5. Cement 

2.3.5.1. Wymagania 

 Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien spełnia� 
wymagania normy PN-B-19701 [21]. 
 Nale�y stosowa� wył�cznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu nale�y stosowa� 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 Wytrzymało�� na �ciskanie, po 2 dniach 10 - 
 MPa, nie mniej ni�: po 7 dniach 

po 28 dniach 
- 

42,5 
16 

32,5 
2 Czas wi�zania pocz�tek wi�zania, najwcze�-

niej po upływie min. 
koniec wi�zania najpó�niej, h 

60 
 

12 

60 
 

12 
3 Stało��  obj�to�ci,  mm   nie  wi�cej ni�: 10 10 
4 Zawarto�� SO3, % masy cementu, nie wi�cej ni�: 3,5 3,5 
5 Zawarto�� chlorków, %, nie wi�cej ni�: 0,10 0,10 
6 Zawarto�� alkaliów, %, nie wi�cej ni�: 0,6 0,6 
7 Ł�czna zawarto�� dodatków specjalnych (przy�pieszaj�cych 

twardnienie, plastyfikuj�cych, hydrofobizuj�cych) i 
technologicznych, dopuszczonych do stosowania przez ITB, 
% masy cementu, nie wi�cej ni� 

 

5,0 

 

5,0 

 

 



54 
 

Cement powinien pochodzi� z jednego �ródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jako�� 
okre�lona atestem - musi by� zatwierdzona przez In�yniera. 

2.3.5.2. Przechowywanie cementu 

 Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada� wymaganiom normy BN-88/6731-08 [36]. 
 Miejsca przechowywania cementu mog� by� nast�puj�ce: 
a)  dla cementu workowanego 
* składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed 

opadami), 
* magazyny zamkni�te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i �cianach), 

b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, �elbetowe lub betonowe. W ka�dym ze zbiorników nale�y 
przechowywa� cement jednego rodzaju i klasy, pochodz�cy od jednego dostawcy. 

2.3.6. Stal zbrojeniowa 

 Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi odpowiada� 
wymaganiom PN-H-93215 [29]. 
 Klasa, gatunek i �rednica musi by� zgodna z dokumentacj� projektow� lub SST. 
 Nie dopuszcza si� zamiennego u�ycia innych stali i innych �rednic bez zgody In�yniera. 
 Stal zbrojeniowa powinna by� składowana w sposób izolowany od podło�a gruntowego, 
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem. 

2.3.7. Woda 

Woda do betonu powinna odpowiada� wymaganiom PN-B-32250 [24]. 
Bez bada� laboratoryjnych mo�na stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�. 

 Woda pochodz�ca z w�tpliwych �ródeł nie mo�e by� u�yta do momentu jej przebadania na zgodno�� 
z podan� norm�. 

2.3.8. Domieszki chemiczne 

 Domieszki chemiczne do betonu powinny by� stosowane, je�li przewiduje to dokumentacja 
projektowa i SST, przy czym w przypadku braku danych dotycz�cych rodzaju domieszek, ich dobór powinien 
by� dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiada� PN-B-23010 [22]. 

2.4. Materiały izolacyjne 

 Do izolowania drogowych przepustów betonowych i �cianek czołowych nale�y stosowa� materiały 
wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadaj�ce aprobat� techniczn� oraz atest producenta: 

− lepik asfaltowy na gor�co 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 do�wiadczalnie i posiadaj�ce aprobaty techniczne - 
za zgod� In�yniera. 

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych  

 Deskowanie powinno odpowiada� wymaganiom okre�lonym w PN-B-06251 [9]. 
 Deskowanie nale�y wykona� z materiałów odpowiadaj�cych nast�puj�cym 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 li�ciasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28], 

− gwo�dzie wg BN-87/5028-12 [35], 

− �ruby, wkr�ty do drewna i podkładki do �rub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 [33] i 
PN-M-82010 [30], 

− płyty pil�niowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadaj�ca wymaganiom 
okre�lonym przez Wykonawc� i zaakceptowanym przez In�yniera. 

 Dopuszcza si� wykonanie deskowa� z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji In�yniera. 

2.6. �elbetowe elementy prefabrykowane 

 Kształt i wymiary �elbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów  powinny by� zgodne z 
dokumentacj� projektow�. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiada� PN-B-02356 [2]. 
 Powierzchnie elementów powinny by� gładkie i bez raków, p�kni�� i rys. Dopuszcza si� drobne pory 
jako pozostało�ci po p�cherzykach powietrza i wodzie do gł�boko�ci 5 mm. 
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 Po wbudowaniu elementów dopuszcza si� wyszczerbienia kraw�dzi o gł�boko�ci do 10 mm i długo�ci 
do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m kraw�dzi elementu, przy czym na jednej kraw�dzi nie mo�e by� wi�cej ni� 
5 wyszczerbie�. 
 Składowanie elementów powinno odbywa� si� na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 
podło�u. Poszczególne rodzaje elementów powinny by� składowane oddzielnie. 

2.7. Materiały na ławy fundamentowe 

 Cz��� przelotowa przepustu i skrzydełka zostan� posadowione na ławie z kruszywa łamanego 0/32 o 
gr. 20 cm na GSC o Rm=2,5 Mpa i  gr. 25 cm. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonywania przepustów 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania przepustu i �cianki czołowej powinien wykaza� si� 
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

− koparki do wykonywania wykopów gł�bokich, 

− sprz�tu do r�cznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 

− �urawi samochodowych, 

− betoniarek, 

− innego sprz�tu do transportu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kruszywa 

 Kruszywo nale�y przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
  
4.2.2.. Transport mieszanki betonowej 
 Transport mieszanki betonowej powinien odbywa� si� zgodnie z norm� PN-B-06250 [8]. 
 Czas transportu powinien spełnia� wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki 
uzyskanej po jej wytworzeniu. 

4.2.3. Transport prefabrykatów 

Transport zewn�trzny 
 Elementy prefabrykowane mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu w sposób 
zabezpieczaj�cy je przed uszkodzeniami. 
 Do transportu mo�na przekaza� elementy, w których beton osi�gn�ł wytrzymało�� co najmniej 0,75 R 
(W). 

4.2.4. Transport drewna i elementów deskowania 

 Drewno i elementy deskowania nale�y przewozi� w warunkach chroni�cych je przed 
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczaj�cych przed korozj� i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

 Wykonawca zobowi�zany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 

− odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z In�ynierem, 

− regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej lub SST, 

5.3. Roboty ziemne 

5.3.1. Wykopy 

 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna by� zgodna z SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 �ciany wykopów winny by� zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, SST i 
zalece� In�yniera. W szczególno�ci zabezpieczenie mo�e polega� na: 

− stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 

− podparciu lub rozparciu �cian wykopów, 
 Do podparcia lub rozparcia �cian wykopów mo�na stosowa� drewno, elementy stalowe lub inne 
materiały zaakceptowane przez In�yniera. 
 Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by� pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o 
grubo�ci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by� usuni�ta r�cznie lub 
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrz�dowaniem nie powoduj�cym spulchnienia gruntu. 
 Odchyłki rz�dnej wykonanego podło�a od rz�dnej okre�lonej w dokumentacji projektowej nie mo�e 
przekracza� +1,0 cm i -3,0 cm. 

5.3.2. Zasypka przepustu 

 Jako materiał zasypki przepustu nale�y stosowa� �wiry, pospółki i piaski co najmniej �rednie. 
 Zasypk� nad przepustem nale�y układa� jednocze�nie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej 
grubo�ci z jednoczesnym zag�szczeniem według wymaga� dokumentacji projektowej lub SST. 
 Wska�niki zag�szczenia gruntu w wykopach i nasypach nale�y przyjmowa� wg PN-S-02205 [34]. 

5.4. Umocnienie wlotów i wylotów 

 Umocnienie wlotów i wylotów nale�y wykona� zgodnie z dokumentacj� projektow� lub SST. 
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu. 
 W zale�no�ci od rodzaju materiału u�ytego do umocnienia, wykonanie robót powinno by� zgodne z 
wymaganiami podanymi w OST D-06.00.00 „Roboty wyko�czeniowe”. 

5.5. Ławy fundamentowe pod przepustami 

 Ławy fundamentowe powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow� i SST. 
 Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynosz�: 
a) ró�nice wymiarów ławy fundamentowej w planie: 
        ± 5 cm dla przepustów  
b) ró�nice rz�dnych wierzchu ławy: 
        ± 2 cm dla przepustów  
 Ró�nice w niwelecie wynikaj�ce z odchyłek wymiarowych rz�dnych ławy, nie mog� spowodowa� 
spi�trzenia wody w przepu�cie. 

5.7.  Monta� betonowych elementów prefabrykowanych przepustu  

         Elementy przepustu z prefabrykowanych elementów powinny by� ustawiane na przygotowanym 
podło�u zgodnie z dokumentacj� projektow�. Styki elementów powinny by� wypełnione zapraw� cementow� 
wg PN-B-14501 [20]. 

5.8. Izolacja przepustów 

 Przed uło�eniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie 
izolowane nale�y zagruntowa� np. przez: 
* dwukrotne smarowanie betonu emulsj� kationow� w przypadku powierzchni wilgotnych, 
* posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 
lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez In�yniera. 
 Zagruntowan� powierzchni� bezpo�rednio przed uło�eniem izolacji nale�y smarowa� lepikiem 
bitumicznym na gor�co i uło�y� izolacj� z papy asfaltowej. 
 Dopuszcza si� stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez In�yniera. Elementy nie 
pokryte izolacj� przed zasypaniem gruntem nale�y smarowa� dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gor�co. 
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

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

6.2. Kontrola prawidłowo�ci wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych 

 Kontrol� robót przygotowawczych i robót ziemnych nale�y przeprowadzi� z uwzgl�dnieniem 
wymaga� podanych w punkcie 5.2 i 5.3. 

6.3. Kontrola robót betonowych  

 W czasie wykonywania robót nale�y przeprowadza� systematyczn� kontrol�  wykonanego betonu wg 
PN-B-06250 [8] 

6.4.  Kontrola wykonania ławy fundamentowej 

 Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej nale�y sprawdzi�: 
* rodzaj materiału u�ytego do wykonania ławy, 
* usytuowanie ławy w planie, 
* rz�dne wysoko�ciowe, 
* grubo�� ławy, 
* zgodno�� wykonania z dokumentacj� projektow�. 

6.6. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych 

*  �wiadectwo Jako�ci od producenta 

6.8. Kontrola poł�czenia prefabrykatów 

 Poł�czenie prefabrykatów powinno by� sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodno�ci 
zmontowanego przepustu z dokumentacj� projektow�  

6.9. Kontrola izolacji �cian przepustu 

 Izolacja �cian przepustu powinna by� sprawdzona przez ogl�dziny w zgodno�ci z wymaganiami 
punktu 5.8. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest: 
* m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu, 
* szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji �cianki czołowej. 

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 si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, 
je�eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
* wykonanie wykopu, 
* wykonanie ław fundamentowych, 
* wykonanie deskowania, 
* wykonanie izolacji przepustu. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST 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 piel�gnacj�, 
* wykonanie deskowania, 
* monta� konstrukcji przepustu wraz ze �ciankami czołowymi 1), 
* zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu 2), 
* rozebranie deskowania, 
* wykonanie izolacji przepustu, 
* wykonanie zasypki z zag�szczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacj� projektow�, 
* umocnienie wlotów i wylotów, 
* uporz�dkowanie terenu, 
* wykonanie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
1) dla przepustów wykonywanych z elementów prefabrykowanych 
2) dla przepustów wykonywanych na mokro. 
 Cena 1 szt. �cianki czołowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje: 
* roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
* wykonanie wykopów, 
* dostarczenie materiałów, 
* wykonanie �cianki czołowej: 

a) w przypadku �cianki betonowej 
* ew. wykonanie deskowania i pó�niejsze jego rozebranie, 
* ew. zbrojenie elementów betonowych, 
* betonowanie konstrukcji fundamentu, �cianki i skrzydełek lub monta� elementów z 

prefabrykatów, 
b) w przypadku �cianki z kamienia 
* roboty murowe z kamienia łamanego, 

          dla wszystkich rodzajów �cianek czołowych: 
* wykonanie izolacji przeciwwilgotno�ciowej, 
* zasypka �cianki czołowej, 
* ew. umocnienie wlotu i wylotu, 
* uporz�dkowanie terenu, 
* wykonanie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
*  

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-01080 Kamie� dla budownictwa i drogownictwa. Podział                           
i zastosowanie wg własno�ci fizyczno-mechanicznych 

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

  3. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasi�kliwo�ci wod� 
  4. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporno�ci metod� 

bezpo�redni� 
  5. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymało�ci na �ciskanie 
  6. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie �cieralno�ci na tarczy 

Boehmego 
  7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
  8. PN-EN-206-1 Beton zwykły 
  9. PN-B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne 
10. PN-B-06261 Nieniszcz�ce badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultrad�wi�kowa badania wytrzymało�ci betonu na �ciskanie 
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11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymało�ci betonu na 
�ciskanie za pomoc� młotka SCHMIDTA typu N 

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci 

zanieczyszcze� obcych 
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci 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 nasi�kliwo�ci 
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno�ci 

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 u�ytku. Skład, wymagania             

i ocena zgodno�ci 
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre�lenia 
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 gor�co 
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
28. PN-D-96002 Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia 
29. PN-H-93215 Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu 
30. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
31. PN-M-82121 �ruby ze łbem kwadratowym 
32. PN-M-82503 Wkr�ty do drewna ze łbem sto�kowym 
33. PN-M-82505 Wkr�ty do drewna ze łbem kulistym 
34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 
35. BN-87/5028-12 Gwo�dzie budowlane. Gwo�dzie z trzpieniem gładkim, 

okr�głym 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 

ta�mie aluminiowej 
39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
40. BN-69/7122-11 Płyty pil�niowe 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 dotycz�ce wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 

1990 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-04.01.01 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 
I ZAG�SZCZANIEM PODŁO�A 

 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zag�szczaniem 
podło�a gruntowego . 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
mechanicznym profilowaniem i zag�szczeniem podło�a, wykonywaniem koryt: 
 - gł.10 cm - pod konstrukcj� chodników, 
-  gł. 30 cm - pod konstrukcj� zjazdów, 
-  gł. 35 i 40 cm - pod konstrukcje poszerzenia jezdni. 
            Nadmiar urobku z koryta nale�y wywie�� na miejsce wskazane prze Inwestora 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

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

2. MATERIAŁY 

 Nie wyst�puj�. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót 

 Wykonawca przyst�puj�cy do profilowania podło�a powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z 
nast�puj�cego sprz�tu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko�nie ustawianym lemieszem; In�ynier mo�e dopu�ci� 

wykonanie koryta i profilowanie podło�a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle 
do kierunku pracy maszyny, 

− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprz�t nie mo�e spowodowa� niekorzystnego wpływu na wła�ciwo�ci gruntu podło�a. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.2. Warunki przyst�pienia do robót 

 Wykonawca powinien przyst�pi� do wykonania koryta oraz profilowania i zag�szczenia podło�a 
bezpo�rednio przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze�niejsze 
przyst�pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag�szczania podło�a, jest mo�liwe wył�cznie za zgod� 
In�yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag�szczonym podło�u nie mo�e odbywa� si� ruch 
budowlany, niezwi�zany bezpo�rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny by� wcze�niej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki nale�y ustawia� w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez In�yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 metrów. 
 Rodzaj sprz�tu, a w szczególno�ci jego moc nale�y dostosowa� do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone s� roboty i do trudno�ci jego odspojenia.  
 Koryto mo�na wykonywa� r�cznie, gdy jego szeroko�� nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi by� 
zaakceptowany przez In�yniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by� wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
In�yniera. 
 Profilowanie i zag�szczenie podło�a nale�y wykona� zgodnie z zasadami okre�lonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zag�szczanie podło�a 

 Przed przyst�pieniem do profilowania podło�e powinno by� oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszcze�. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podło�a nale�y sprawdzi�, czy istniej�ce rz�dne terenu umo�liwiaj� 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz�dnych podło�a. Zaleca si�, aby rz�dne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wy�sze ni� projektowane rz�dne podło�a. 
 Je�eli powy�szy warunek nie jest spełniony i wyst�puj� zani�enia poziomu w podło�u przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni� podło�e na gł�boko�� zaakceptowan� przez In�yniera, 
dowie�� dodatkowy grunt spełniaj�cy wymagania obowi�zuj�ce dla górnej strefy korpusu, w ilo�ci koniecznej 
do uzyskania wymaganych rz�dnych wysoko�ciowych i zag��ci� warstw� do uzyskania warto�ci wska�nika 
zag�szczenia, okre�lonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podło�a nale�y stosowa� równiarki. �ci�ty grunt powinien by� wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 
 Bezpo�rednio po profilowaniu podło�a nale�y przyst�pi� do jego zag�szczania. Zag�szczanie podło�a 
nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 
Wska�nik zag�szczenia nale�y okre�la� zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia podło�a (Is) 

 Minimalna warto�� Is dla: 
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch ci��ki 
i bardzo ci��ki 

Ruch mniejszy 
od ci��kiego 

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na gł�boko�ci od 20 do 50 cm od 
powierzchni podło�a 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworz�cy podło�e uniemo�liwia przeprowadzenie badania 
zag�szczenia, kontrol� zag�szczenia nale�y oprze� na metodzie obci��e� płytowych. Nale�y okre�li� 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podło�a według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekracza� 2,2. 
 Wilgotno�� gruntu podło�a podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z 
tolerancj� od -20% do +10%. 
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag�szczonego podło�a 

 Podło�e (koryto) po wyprofilowaniu i zag�szczeniu powinno by� utrzymywane w dobrym stanie. 
 Je�eli po wykonaniu robót zwi�zanych z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a nast�pi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przyst�pi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczy� podło�e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozło�enie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez In�yniera. 
 Je�eli wyprofilowane i zag�szczone podło�e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy mo�na przyst�pi� dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podło�a In�ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb�dnych napraw. 
Je�eli zawilgocenie nast�piło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw� wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.2.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych i zag�szczenia koryta 
i wyprofilowanego podło�a podaje tablica 2. 

Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podło�a 

Lp. Wyszczególnienie bada� 
i pomiarów 

Minimalna cz�stotliwo�� 
bada� i pomiarów 

1 Szeroko�� koryta 5 razy na odcinek 

2 Równo�� podłu�na co 20 m  

3 Równo�� poprzeczna 5 razy na odcinek 

4 Spadki poprzeczne *) 5 razy na odcinek 

 
Cd. tablicy 2 

7 Zag�szczenie, wilgotno�� 
gruntu podło�a 

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y 
wykona� w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szeroko�� koryta (profilowanego podło�a) 

 Szeroko�� koryta i profilowanego podło�a nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej 
ni� +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równo�� koryta (profilowanego podło�a) 

 Nierówno�ci podłu�ne koryta i profilowanego podło�a nale�y mierzy� 4-metrow� łat� zgodnie z 
norm� BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówno�ci poprzeczne nale�y mierzy� 4-metrow� łat�. 
 Nierówno�ci nie mog� przekracza� 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podło�a powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z 
tolerancj� ± 0,5%. 

6.2.5. Rz�dne wysoko�ciowe 

 Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi koryta lub wyprofilowanego podło�a i rz�dnymi 
projektowanymi nie powinny przekracza� +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 O� w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub wi�cej ni� ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zag�szczenie koryta (profilowanego podło�a) 
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 Wska�nik zag�szczenia koryta i wyprofilowanego podło�a okre�lony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien by� mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Je�li jako kryterium dobrego zag�szczenia stosuje si� porównanie warto�ci modułów odkształcenia, to 
warto�� stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okre�lonych zgodnie z norm� BN-64/8931-
02 [3] nie powinna by� wi�ksza od 2,2. 
 Wilgotno�� w czasie zag�szczania nale�y bada� według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno�� gruntu 
podło�a powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� od               -20% do + 10%. 
 

6.3. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podło�a) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od okre�lonych w 
punkcie 6.2 powinny by� naprawione przez spulchnienie do gł�boko�ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zag�szczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego podło�a. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, 
je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem i zag�szczeniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na �rodki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podło�a, 
− zag�szczenie, 
− utrzymanie koryta lub podło�a, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Normy 

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 
 
 

2. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw -- 
Cz��� 5: Oznaczanie zawarto�ci wody przez suszenie w 
suszarce z wentylacj� 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-04.03.01 

OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE 
WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH 

 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z oczyszczeniem i 
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed uło�eniem nast�pnej warstwy nawierzchni i obejmuj�: 
-mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj� asfaltow� na zimno podbudowy z kruszywa łamanego, 
-mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj� asfaltow� na zimno ist. nawierzchni bitumicznej, 
-mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj� asfaltow� na zimno warstwy wi���cej i wyrównawczej.   

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

 Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni s�: 
a) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 
− kationowe emulsje szybko-rozpadowe wg WT.EmA-1999 [5], 

2.3. Wymagania dla materiałów 

 Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-99 [5]. 
  
2.4. Zu�ycie lepiszczy do skropienia 
 Orientacyjne zu�ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w 
tablicy 1. 

Tablica 1. Orientacyjne zu�ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

 
 
  
 
 

Dokładne zu�ycie lepiszczy powinno by� ustalone w zale�no�ci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i 
zaakceptowane przez In�yniera. 

Lp. Rodzaj lepiszcza Zu�ycie (kg/m2) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa na naw. asfaltowej  

-   nieulepszonej                                                                 

0.5  

0.8 



 �

�

65 
 

2.5. Składowanie lepiszczy 

 Warunki przechowywania nie mog� powodowa� utraty cech lepiszcza i obni�enia jego jako�ci. 
 Lepiszcze nale�y przechowywa� w zbiornikach stalowych wyposa�onych w urz�dzenia grzewcze i 
zabezpieczonych przed dost�pem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si� magazynowanie lepiszczy w 
zbiornikach murowanych, betonowych lub �elbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie 
podano dla zbiorników stalowych. 
 Emulsj� mo�na magazynowa� w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. 
 Nie nale�y stosowa� zbiornika walcowego le��cego, ze wzgl�du na tworzenie si� na du�ej 
powierzchni cieczy „ko�ucha” asfaltowego zatykaj�cego pó�niej przewody. 
 Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nale�y przestrzega� zasad ustalonych przez producenta. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do oczyszczania warstw nawierzchni 

 Wykonawca przyst�puj�cy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza� si� 
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
− szczotek mechanicznych,               
zaleca si� u�ycie urz�dze� dwu-szczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by� wykonana z twardych 
elementów czyszcz�cych i słu�y� do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze� przylegaj�cych do 
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada� mi�kkie elementy czyszcz�ce i słu�y� do 
zamiatania. Zaleca si� u�ywanie szczotek wyposa�onych w urz�dzenia odpylaj�ce, 
− spr��arek, 
− zbiorników z wod�, 
− szczotek r�cznych. 

3.3. Sprz�t do skrapiania warstw nawierzchni 

 Do skrapiania warstw nawierzchni nale�y u�ywa� skrapiark� lepiszcza. Skrapiarka powinna by� 
wyposa�ona w urz�dzenia pomiarowo-kontrolne pozwalaj�ce na sprawdzanie i regulowanie nast�puj�cych 
parametrów: 
− temperatury rozkładanego lepiszcza, 
− ci�nienia lepiszcza w kolektorze, 
− obrotów pompy dozuj�cej lepiszcze, 
− pr�dko�ci poruszania si� skrapiarki, 
− wysoko�ci i długo�ci kolektora do rozkładania lepiszcza, 
− dozatora lepiszcza. 
 Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by� izolowany termicznie tak, aby było mo�liwe 
zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 
 Wykonawca powinien posiada� aktualne �wiadectwo cechowania skrapiarki. 
 Skrapiarka powinna zapewni� rozkładanie lepiszcza z tolerancj� ± 10% od ilo�ci zało�onej. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport lepiszczy 

 Asfalty mog� by� transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadaj�cych 
izolacj� termiczn�, zaopatrzonych w urz�dzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed 
dost�pem wody. 
 Emulsja mo�e by� transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, �e nie b�d� korodowały pod wpływem emulsji i nie b�d� powodowały jej 
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by� przedzielone przegrodami, dziel�cymi je 
na komory o pojemno�ci nie wi�kszej ni� 1 m3, a ka�da przegroda powinna mie� wykroje w dnie 
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umo�liwiaj�ce przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub 
składowania emulsji powinny by� czyste i nie powinny zawiera� resztek innych lepiszczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

 Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni�ciu lu�nego materiału, brudu, błota i kurzu przy 
u�yciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci�nieniem. W miejscach trudno dost�pnych 
nale�y u�ywa� szczotek r�cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpo�rednio przed 
skropieniem warstwa powinna by� oczyszczona z kurzu przy u�yciu spr��onego powietrza. 

5.3. Skropienie warstw nawierzchni 

 Warstwa przed skropieniem powinna by� oczyszczona. 
 Je�eli do czyszczenia warstwy była u�ywana woda, to skropienie lepiszczem mo�e nast�pi� dopiero 
po wyschni�ciu warstwy, z wyj�tkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia mo�e by� wilgotna. 
 Skropienie warstwy mo�e rozpocz�� si� po akceptacji przez In�yniera jej oczyszczenia. 
 Warstwa nawierzchni powinna by� skrapiana lepiszczem przy u�yciu skrapiarek, a w miejscach 
trudno dost�pnych r�cznie (za pomoc� w��a z dysz� rozpryskow�). 
 Temperatury lepiszczy powinny mie�ci� si� w przedziałach podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa    od 20 do 40 *) 

*) W razie potrzeby emulsj� nale�y ogrza� do temperatury zapewniaj�cej wymagan� lepko��. 
 Je�eli do skropienia została u�yta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by� 
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezb�dny dla umo�liwienia penetracji lepiszcza w warstw� 
i odparowania wody z emulsji. W zale�no�ci od rodzaju u�ytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 
godzin. 
 Przed uło�eniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy� 
skropion� warstw� nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczaj�c tylko niezb�dny ruch budowlany.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

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

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi� próbne skropienie warstwy w 
celu okre�lenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i okre�lenia wymaganej ilo�ci lepiszcza w 
zale�no�ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania lepiszczy 

 Ocena lepiszczy powinna by� oparta na atestach producenta z tym, �e Wykonawca powinien 
kontrolowa� dla ka�dej dostawy wła�ciwo�ci lepiszczy podane w tablicy 3. 

Tablica 3. Wła�ciwo�ci lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Lp. Rodzaj lepiszcza 
Kontrolowane 
wła�ciwo�ci 

Badanie 
według norm 

1 Emulsja asfaltowa kationowa lepko�� C60 B3 ZM 

 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodno�ci skropienia i zu�ycia lepiszcza 



 �

�

67 
 

Nale�y przeprowadzi� kontrol� ilo�ci rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu 
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo�ci rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4]. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest: 
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, 
je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
− mechaniczne oczyszczenie ka�dej ni�ej poło�onej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym 

polewaniem wod� lub u�yciem spr��onego powietrza,  
− r�czne odspojenie stwardniałych zanieczyszcze�. 
 Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
− dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
− podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 
− skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy – wg wykazu w WT3- Emulsje asfaltowe, 2009 

10.2. Inne dokumenty 

1.Wymagania Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe –wg WT-3, 2009 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-04.04.02 
WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK KRUSZYW 

NIEZWI�ZANYCH ZAG�SZCZANYCH MECHANICZNIE 
 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (SST) s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni z mieszanek kruszyw 
niezwi�zanych, zag�szczanych mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Ogólna Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�c� podstaw� opracowania Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach publicznych.  

Zaleca si� wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych, miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem warstw 
z mieszanek kruszyw zag�szczanych mechanicznie, przyj�tych na podstawie norm PN-EN 13285 „Mieszanki 
niezwi�zane – Specyfikacja”, PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwi�zanych i hydraulicznie zwi�zanych 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. Wymagania maj� zastosowanie 
do nast�puj�cych warstw konstrukcyjnych nawierzchni: 

− Podbudowa zasadnicza o grubo�ci 15 cm pod konstrukcje chodników i zjazdów,  20 i 25 cm - poszerzenie 
jezdni, zjazdy publiczne, 

− Warstwa ods�czaj�ca o gr. 10 cm pod konstrukcj� chodników, 

− Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwi�zanego zag�szczanego mechanicznie o gr. 10 cm - pobocza i 20 
cm zjazdy. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Konstrukcja nawierzchni – konstrukcja, której celem jest rozło�enie napr��e� od kół pojazdów na 
podło�e gruntowe oraz zapewnienie bezpiecze�stwa i komfortu jazdy pojazdów. Konstrukcja nawierzchni 
spoczywa na podło�u gruntowym lub ulepszonym podło�u. Konstrukcj� wzmacnianej nawierzchni nale�y 
traktowa� jak podbudow�. 

1.4.2. Podbudowa zasadnicza – warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spełniaj�ca(e) podstawow� 
funkcj� w rozło�eniu napr��e� od kół pojazdów. Podbudowa zasadnicza mo�e by� jednowarstwowa lub 
dwuwarstwowa. 

1.4.3. Podbudowa pomocnicza – warstwa tworz�ca platform� umo�liwiaj�c� prawidłowe wbudowanie 
podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagaj�ca warstwy górne konstrukcji 
nawierzchni w rozło�eniu napr��e� od kół pojazdów oraz ochron� nawierzchni przed szkodliwym działaniem 
mrozu. 

1.4.4. Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
szkodliwym działaniem mrozu i zwi�kszenie no�no�ci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. W przypadku 
złych warunków wodnych warstwa mrozoochronna pełni tak�e funkcj� warstwy ods�czaj�cej. 
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1.4.5. Warstwa ods�czaj�ca – warstwa zapewniaj�ca odprowadzenie wody przedostaj�cej si� do spodu 
nawierzchni, stosowana w złych warunkach wodnych. Rol� warstwy ods�czaj�cej pełni warstwa mrozoochronna 
lub warstwa ulepszonego podło�a, które w takim przypadku musz� by� wykonane z materiału o du�ej 
wodoprzepuszczalno�ci. 

1.4.6. Warstwa odcinaj�ca – warstwa, której zadaniem jest uniemo�liwienie przedostania si� cz�stek gruntu 
podło�a do warstw wy�ej poło�onych. Warstwa ta powinna spełnia� warunek szczelno�ci.  

( ) 

1.4.7. Mieszanka niezwi�zana – ziarnisty materiał o okre�lonym składzie ziarnowym (d÷D), który jest 
stosowany do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka niezwi�zana mo�e by� 
wytworzona: z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okre�lonych 
proporcjach. 

1.4.8. Nawierzchnia z mieszanki niezwi�zanej – nawierzchnia drogowa, której wierzchnia warstwa poddawana 
jest bezpo�redniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych jest wykonana z mieszanki kruszyw 
niezwi�zanych o ci�głym uziarnieniu. 

1.4.9. Kategoria– charakterystyczny poziom wła�ciwo�ci kruszywa lub mieszanki niezwi�zanej, wyra�ony jako 
przedział warto�ci lub warto�� graniczna.  Symbol NR u�yty do okre�lenia wła�ciwo�ci oznacza, �e nie jest 
wymagane badanie danej cechy. 

1.4.10. Partia – wielko�� produkcji, wielko�� dostawy, dostawa dzielona (np. ładunek wagonowy, ładunek 
samochodu ci��arowego, barki) lub hałda, która została wyprodukowana w okresie wyst�powania jednakowych 
warunków. Przy ci�głym procesie produkcyjnym jako parti� nale�y przyjmowa� ilo�� wyprodukowan� w 
ustalonym czasie. 

1.5. Symbole i skróty 

Pozostałe okre�lenia u�ywane w niniejszym dokumencie do oznaczania poszczególnych wła�ciwo�ci (symbole i 
skróty) przyj�to zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285, przywołanymi normami badawczymi oraz 
„Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” (aktualnie w opracowaniu). Ponadto 
zastosowano nast�puj�ce symbole i skróty: 

CBR – kalifornijski wska�nik no�no�ci, wyra�ony w procentach [%]; 

k10 – współczynnik filtracji, oznaczany według ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s]; 

D15 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwi�zanej, z której jest 
wykonywana podbudowa lub warstwa mrozoochronna, [mm]; 

d85 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podło�a, [mm]; 

d50 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50% ziaren gruntu podło�a, [mm]; 

SE4 – wska�nik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 zał�cznik A (dla frakcji 0/4 mm), 

O90 – umowna �rednica porów geowłókniny lub geotkaniny odpowiadaj�ca wymiarom frakcji gruntu podło�a 
zatrzymuj�cego si� na geowłókninie lub geotkaninie w ilo�ci 90% (m/m), warto�� O90 powinna by� podawana 
przez producenta wyrobu.  

1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do mieszanek 

2.1.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

2.1.2. Kruszywa 

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwi�zanych s� kruszywa naturalne, sztuczne  i z recyklingu, które 
spełniaj� wymagania SST zgodnie z Tablic� 1 i norm� PN-EN 13242. Kruszywa  pochodz�ce z ró�nych �ródeł 
(naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) maj� spełni� wymagania w całej mieszance.   
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Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwi�zanych 

 
Lp. 

Wła�ciwo�� 

Wymagane wła�ciwo�ci kruszywa do mieszanek niezwi�zanych(kategorie według PN-EN 13242) 

warstwa 
mrozoochronna 

podbudowa pomocnicza 
nawierzchni drogowej obci��onej 

ruchem 

podbudowa zasadnicza 
nawierzchni drogowej obci��onej 

ruchem 

nawierzchnia z 
mieszanki niezwi�zanej 

obci��onej ruchem 
KR1÷KR7 KR3÷KR4 KR5÷KR7 KR1÷KR2 KR3÷KR7 KR1÷KR2 

 
1. 

Zestaw sit # 
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 56; 63 i 90  

Wszystkie wymiary kruszywa s� dozwolone  

 
2. 

Uziarnienie wg PN-EN 933-
1, 
kategoria nie ni�sza ni� 
(badanie na mokro) 

GC80-20,  
GF 80, 
GA 75 

 
GC80-20, 

GF 80, 
GA 75 

GC80-20, 
GF 80, 
GA 75 

GC80-20, 
GF 80, 
GA 75 

GC80-20, 
GF 80, 
GA 75 

GC80-20, 
GF 80, 
GA 75 

3. 

Kategorie ogólnych granic i 
tolerancji uziarnienia 
kruszyw, nie ni�sza ni�: 

a) kruszywo grube o D�2d 
przy: 
 
D/d< 4 
 

 
 
 
 
 
 

GTNR 

 
 
 
 
 
 

GTNR, 

 
 
 
 
 
 

GTNR 

 
 
 
 
 
 

GTC20/15 

 
 
 
 
 
 

GTC20/15 

 
 
 
 
 
 

GTC20/15 

D/d� 4 GTNR GTNR, GTNR GTC20/17,5 GTC20/17,5 GTC20/17,5 

b) kruszywo drobne i 
kruszywo o ci�głym 
uziarnieniu, kategoria nie 
ni�sza ni�: 

GTFNR 

GTANR 

GTFNR 

GTANR 

GTF10 

GTA20 

GTF  20 

GTA20 

GTF10 

GTA20 

GTF 20 

GTA20 

 
4. 

Kształt kruszywa grubego 
lub kruszywa grubego 
(�4mm) wydzielonego z 
kruszywa o ci�głym 
uziarnieniu wg PN-EN 933-
3a) 

a) wska�nik płasko�ci, 
kategoria nie wy�sza ni� 

FINR FINR FINR FI50 FI50 FI50 

 lub        
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b) wska�nik kształtu wg PN-
EN 933-4 a), 
kategoria nie wy�sza ni� 

SINR SINR SINR SI55 SI55 SI55 

5. 

Kategorie procentowych 
zawarto�ci ziaren o 
powierzchni przekruszonej 
lub łamanych oraz ziaren  
całkowicie zaokr�glonych w 
kruszywie grubym lub w 
kruszywie grubym (�4mm) 
wydzielonym z kruszywa o 
ci�głym uziarnieniu wg PN-
EN 933-5, kategoria nie 
ni�sza ni�: 

CNR CNR/70 CNR/50 CNR/70 C50/30 CNR 

6. 
Zawarto�� pyłów b)w 
kruszywie 
wg PN-EN 933-1 

fDeklarowana fDeklarowana fDeklarowana fDeklarowana 

 
7. 

Odporno�� na rozdrabnianie 
kruszywa grubego lub 
kruszywa grubego 
wydzielonego z kruszywa o 
ci�głym uziarnieniu (frakcja 
referencyjna do badania 
#10/14mm)  wg PN-EN 
1097-2, kategoria nie 
wy�sza ni� 

LANR LA50 LA50 LA50
 LA40

 LA40 

8. 

Odporno�� na �cieranie 
kruszywa grubego lub 
kruszywa grubego 
wydzielonego z kruszywa o 
ci�głym uziarnieniu  (frakcja 
referencyjna do badania 
#10/14mm) wg PN-EN 
1097-1, kategoria nie 
wy�sza ni� 

MDENR MDE35 MDE35 MDE35 MDE35 MDENR 

 
9. 

G�sto�� ziaren wg PN-EN 
1097-6, rozdział 7, 8 albo 9 

Deklarowana Deklarowana Deklarowana Deklarowana 

 Nasi�kliwo�� c) wg PN-EN WA242 WA242 WA242 WA242 
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10. 1097-6, rozdział 7, 8 albo 9, 
kategoria nie wy�sza ni�  

   

11. 
Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie wg PN-EN 1744-1 

ASNR ASNR ASNR ASNR ASNR ASNR 

12. 
Całkowita zawarto�� siarki 
wg PN-EN 1744-1 

SNR 
 

SNR 
SNR SNR SNR SNR 

13. 

Stało�� obj�to�ci �u�la 
stalowniczego wg PN-EN 
1744-1. p. 19.3, kategoria 
nie wy�sza ni�: 

V5 V5 V5 V5 V5 V5 

 
14. 

Rozpad krzemianowy w 
�u�lu wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-EN 
1744-1, p.19.1 

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu 

 
15. 

Rozpad �elazawy w �u�lu 
wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-EN 
1744-1, p.19.2 

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu 

 
16. 

Składniki rozpuszczalne w 
wodzie wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do �rodowiska wg odr�bnych przepisów 

 
17. 

Zanieczyszczenia 
(dot. kruszyw naturalnych) 

Brak ciał obcych takich, jak: drewno, szkło i plastik, mog�cych pogorszy�  wyrób ko�cowy (dotyczy kruszyw naturalnych) 

18. 

Zawarto�� składników 
kruszyw grubych z 
recyklingu, oznaczona wg 
PN-EN 933-11, wymagane 
kategorie nie wy�sze ni�: 

Rc Deklarowana 

Rcug Deklarowana 

RbDeklarowana 

RaDeklarowana 

Rg Deklarowana 
 

X 1- 

 

FL 10- 

Rc Deklarowana 

Rcug Deklarowana 

Rb Deklarowana 

Ra Deklarowana 

RgDeklarowana 
 

X 1- 

 

FL 10- 

Rc Deklarowana 

Rcug Deklarowana 

Rb Deklarowana 

RaDeklarowana 

RgDeklarowana 
 

X 1- 

 

FL 10- 

Rc Deklarowana 

Rcug 

Deklarowana 

Rb Deklarowana 

RaDeklarowana 

RgDeklarowana 
 

X 1- 

 

FL 10- 

Rc Deklarowana 

Rcug Deklarowana 

Rb Deklarowana 

Ra Deklarowana 

Rg Deklarowana 
 

X 1- 

 

FL 10- 

Rc Deklarowana 

Rcug Deklarowana 

Rb Deklarowana 

Ra Deklarowana 

Rg Deklarowana 
 

X 1- 

 

FL 10- 

 
19. 

Zgorzel słoneczna bazaltu 
wg PN-EN 1367-3 pkt. 7.3 

SBLA SBLA SBLA SBLA SBLA SBLA 
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oraz pkt. 8.3, (frakcja 
referencyjna do badania 
#10/14mm) wymagana 
kategoria 

 
20. 

Mrozoodporno�� kruszywa 
(frakcja referencyjna do 
badania #8/16mm) wg PN-
EN 1367-1, 
kategoria nie wy�sza ni� 

FDeklarowana (ubytek 

masy nie wi�cej ni� 

10% dla kruszyw 

naturalnych) 

 
FDeklarowana (ubytek 

masy nie wi�cej ni� 

15% dla kruszyw 

sztucznych i z 

recyklingu) 

FDeklarowana (ubytek masy nie 

wi�cej ni� 10% dla kruszyw 

naturalnych) 

 
FDeklarowana (ubytek masy nie 

wi�cej ni� 15% dla kruszyw 

sztucznych i z recyklingu) 

FDeklarowana (ubytek masy 

nie wi�cej ni� 10% dla 

kruszyw naturalnych) 

 
FDeklarowana (ubytek masy 

nie wi�cej ni� 15% dla 

kruszyw sztucznych i z 

recyklingu) 

FDeklarowana 

(ubytek masy nie 

wi�cej ni� 10% dla 

kruszyw 

naturalnych) 

 
FDeklarowana 

(ubytek masy nie 

wi�cej ni� 15% dla 

kruszyw sztucznych 

i z recyklingu) 

FDeklarowana 

(ubytek masy nie 

wi�cej ni� 10% dla 

kruszyw naturalnych) 

 
FDeklarowana 

(ubytek masy nie 

wi�cej ni� 15% dla 

kruszyw sztucznych i z 

recyklingu) 

FDeklarowana (ubytek masy nie 

wi�cej ni� 10% dla kruszyw 

naturalnych) 

 
FDeklarowana (ubytek masy nie 

wi�cej ni� 15% dla kruszyw 

sztucznych i z recyklingu) 

21. 
Skład mineralogiczny 
wg Zał�cznik C, p. C.3.4. 

Deklarowany Deklarowany Deklarowany Deklarowany 

a) Podstaw� oznaczania kształtu kruszywa jest badanie wska�nika płasko�ci, natomiast dodatkowo mo�na bada� wska�nik kształtu 

b) Ł�czna zawarto�� pyłów w zło�onej mieszance z kruszyw powinna si� mie�ci� w krzywych dla poszczególnych warstw rys. 1÷20 

c) Je�eli kruszywo nie spełnia warunku nasi�kliwo�ci WA242, nale�y wykona� dodatkowo badanie mrozoodporno�ci, wg PN-EN 1367-1. Mrozoodporno�� kruszywa 
powinna wykazywa� % ubytek masy nie wi�kszy od zawartego w punkcie 20 Tablicy 1. 

 
 
 
 

��������	
������������Do dyskusji zapis o mrozoodporno�ci 
kruszyw sztucznych i z recyklingu 
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2.1.3. Woda 

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do piel�gnacji wykonanej warstwy powinna by� zgodna z PN-EN 
1008. Bez bada� laboratoryjnych mo�na stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�. Kruszywo  nale�y doprowadzi� do 
wilgotno�ci optymalnej przy u�yciu wody nie zawieraj�cej składników wpływaj�cych szkodliwie na mieszank� 
niezwi�zan�.  

2.2. Specyfikacja mieszanek 

2.2.1. Przeznaczenie 

Mieszanki niezwi�zane mog� by� stosowane do warstw podbudowy zasadniczej, podbudowy pomocniczej i 
warstwy mrozoochronnej przenosz�cych ruch kategorii od KR1 do KR7 oraz warstwy nawierzchni przenosz�cej 
ruch od KR1 do KR2.  

2.2.2. Projektowanie składu mieszanek 

Procedura projektowania powinna by� oparta na próbach laboratoryjnych. Skład mieszanki mo�e by� 
zweryfikowany na podstawie bada� polowych przeprowadzonych na składnikach o takich samych 
wła�ciwo�ciach i pochodz�cych z tych samych �ródeł.  

Nale�y okre�li� procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz 
uziarnienie i g�sto�� obj�to�ciow�. Proporcj� nale�y okre�li� laboratoryjnie. Ilo�� wody okre�lona na podstawie 
badania laboratoryjnego powinna zapewni� wła�ciwe zag�szczenie i uzyskanie oczekiwanych cech 
mechanicznych mieszanki. 

2.2.3. Wymagane wła�ciwo�ci mieszanek niezwi�zanych – postanowienia ogólne 

W przypadku zastosowania kopalin towarzysz�cych, kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i kruszyw z 
odpadów powydobywczych do produkcji mieszanek niezwi�zanych, badania fizyko-mechaniczne nale�y 
wykonywa� po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-2. 

2.2.3.1. Warto�ci graniczne i tolerancje 

Wymagane wła�ciwo�ci mieszanek niezwi�zanych zawarto w Tablicy 4. Podane warto�ci graniczne i tolerancje 
zawieraj� rozrzut wynikaj�cy ze zró�nicowanych warunków produkcji mieszanek, metod pobierania i dzielenia 
próbki oraz przedziału ufno�ci.  

2.2.3.2. Mieszanki kruszywa 

Mieszanki kruszywa powinny by� tak produkowane i składowane, aby miały  jednakowe wła�ciwo�ci i spełniały 
wymagania podane w Tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by� jednorodnie wymieszane i 
charakteryzowa� si� równomiern� wilgotno�ci� w trakcie zag�szczania. 

Zawarto�� wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zag�szczania, okre�lona według PN-EN 
13286-2, powinna odpowiada� wymaganiom podanym w Tablicy 4. 

2.2.3.3. Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki niezwi�zanej dla warstwy mrozoochronnej i ods�czajacej 

2.2.3.3.1. Uziarnienie 

Okre�lone według PN - EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwi�zanej, kategoria G, o wymiarach ziaren 8 < D 

≤ 63 mm, przeznaczonej do warstwy mrozoochronnej powinno spełnia� wymagania przedstawione na rysunkach 
1.  

Dla mieszanki niezwi�zanej przeznaczonej do warstwy mrozoochronnej, traktowanej jako ods�czaj�c� jest 
wymagany  równie� współczynnik filtracji. 

 

��������	
������������Do dyskusji 
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Rys.1. Uziarnienie mieszanki niezwi�zanej 0/11,2 dla warstwy mrozoochronnej 

2.2.3.3.2. Wodoprzepuszczalno�� i wra�liwo�� na mróz 

Warstwa mrozoochronna nie powinna  by� wra�liwa na mróz. Natomiast wodoprzepuszczalno�� jest wymagana, 
je�eli warstwa mrozoochronna pełni jednocze�nie funkcj� warstwy ods�czaj�cej. 

W wypadku, gdy podbudowa mo�e by� nara�ona na działanie wody gruntowej, nale�y zapewni� odwodnienie 
konstrukcji nawierzchni np. przez zastosowanie warstwy ods�czaj�cej. Warstwa ta powinna by� wykonana z 
mieszanki odpornej na działanie mrozu, która po zag�szczeniu do wymaganego wska�nika zag�szczenia  
Is = 1,00 powinna charakteryzowa� si� współczynnikiem filtracji  k10> 8m/dob� (0,0093cm/s). W przypadku 
warstwy mrozoochronnej, mieszanka winna charakteryzowa� si� współczynnikiem filtracji 
k10>5m/dob�(0,0058cm/s). 

Mieszanki niezwi�zane przeznaczone do wykonania warstwy mrozoochronnej uło�onej bezpo�rednio na podło�u 
gruntowym powinny spełnia� wymagania dotycz�ce nieprzenikania cz�stek mi�dzy warstw� mrozoochronn�  a 
podło�em gruntowym, zgodnie z zale�no�ci�: 

       (1) 

Je�eli warunek (1) nie jest spełniony, wówczas na podło�u gruntowym nale�y uło�y� warstw� odcinaj�c�, 
zapewniaj�c� spełnienie tego warunku, albo odpowiednio dobran� geowłóknin� lub geotkanin�. Ochronne 
wła�ciwo�ci geowłókniny lub geotkaniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren gruntu podło�a, wyznacza si� z 
warunku: 

  (2) 

Masa powierzchniowa geowłókniny lub geotkaniny  powinna by� nie mniejsza ni� 200 g/m2. 

 

2.2.3.4. Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki niezwi�zanej do podbudowy zasadniczej 

2.2.3.4.1. Postanowienia ogólne 

Do podbudowy zasadniczej powinny by� stosowane nast�puj�ce mieszanki niezwi�zane: 
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0/31,5 

2.2.3.4.2. Uziarnienie 

Okre�lone według PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwi�zanej do podbudowy zasadniczej powinno 
spełnia� wymagania przedstawione na rysunkach 11 – 13. 

Aby zapewni� jednorodno�� i ci�gło�� uziarnienia mieszanki, oprócz wymaga� podanych na rysunku 3 90% 
uziarnie� zbadanych w ramach ZKP w okresie do 6 miesi�cy powinno spełnia� wymagania podane w Tablicach 
4.  

 

Rys. 3. Uziarnienie mieszanki niezwi�zanej 0/31,5 dla  podbudowy zasadniczej 

 

2.2.3.5. Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki niezwi�zanej do nawierzchni 

2.2.3.5.1. Postanowienia ogólne 

Do wykonywania nawierzchni powinny by� stosowane nast�puj�ce mieszanki niezwi�zane:  

0/31,5 

2.2.3.5.2. Uziarnienie 

Okre�lone według PN - EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwi�zanej, przeznaczonej do nawierzchni powinno 
spełnia� wymagania przedstawione na rysunku nr 4. 

 

Rys. 4. Uziarnienie mieszanki niezwi�zanej 0/31,5 dla  nawierzchni
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Tablica 4. Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki niezwi�zanej do warstwy mrozoochronnej, podbudowy pomocniczej, zasadniczej i nawierzchni 

 

LP 
Wła�ciwo�� 

Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki niezwi�zanej przeznaczonej do: 

 
warstwy 

mrozoochronnej 

 

podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej nawierzchni 

KR1÷KR7 KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7 
KR1÷ 
KR2 

KR3÷KR7 KR1÷KR2 

 

1. 

Uziarnienie mieszanki 

Niezwi�zanej 

0/8, 0/11,2, 0/16, 
0/22,4, 0/31,5, 0/45, 

0/63 
0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 

0/8; 0/11,2; 
0/16;0/22,4: 0/31,5; 

0/45a); 0/63a) 

 

2. 

Maksymalna zawarto�� pyłów, kategoria nie wy�sza 
ni�: 

UF15 UF12 UF12 UF12 UF9 UF15 

 

3. 
Minimalna zawarto�� pyłów LFNR LFNR LFNR LFNR LFNR LFNR 

 

4. 
Zawarto�� nadziarna, kategoria nie ni�sza ni�: OC90 OC90 OC90 OC90 OC90 OC90 

 

5. 
Uziarnienie 

Krzywe uziarnienia 
wg rys. 1 - 7 

Krzywe uziarnienia wg rys. 8 - 10 
Krzywe uziarnienia wg rys. 11 

- 13 
Krzywe uziarnienia 

wg rys. 14 - 20 

 

6. 

Tolerancja przesiewu - porównanie z warto�ci� S 
deklarowan� przez dostawc�  

G v G B G B G B G B G v 
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7. 
Jednorodno�� uziarnienia - ró�nice w przesiewach  G v G B G B G B G B G v 

 

8. 

Jako�� pyłów oznaczona wg PN-EN 933-8  zał�cznik 
Ab) na frakcji 0/4 (SE4), po pi�ciokrotnym 
zag�szczeniu metod� Proctora, według PN-EN 13286-
2, warto�� nie ni�sza ni�: 

30 30 30 35 30 35 30 

9. 
Odporno�� na rozdrabnianie (frakcja referencyjna do 
badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-2, kategoria nie 
wy�sza ni�: 

LANR LA40 LA40 LA40 LA40 LA40 

10. 
Odporno�� na �cieranie (frakcja referencyjna do 
badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategoria nie 
wy�sza ni� 

MDENR 
MDEDeklar

owana 

MDEDeklar
owana 

MDEDeklar
owana 

MDE35 MDENR 

11. 
Mrozoodporno�� wg PN-EN 1367-1, jako warto�� 
�rednia wa�ona, kategoria nie wy�sza ni�: 

FDeklarowana (ubytek masy nie 

wi�cej ni� 10%) 

FDeklarowana 

(ubytek masy nie 

wi�cej ni� 7%) 

FDeklarowana 

(ubytek masy nie 

wi�cej ni� 7%) 

FDeklarowana 

(ubytek masy nie 

wi�cej ni� 7%) 
F4 

FDeklarowana (ubytek masy nie 

wi�cej ni� 7%) 

12. 

Warto�� CBRc) [%] po zag�szczeniu wg metody 
Proctora do wska�nika zag�szczenia wymaganego dla 
danej warstwy, przy energii 0,59 J/cm3 i moczeniu w 
wodzie 96 h, co najmniej: 

Warstwa 
mrozoochronna, 

ods�czaj�ca i 
odcinaj�ca: 35; 

 

60 80 80 80 40 

13. 

Wodoprzepuszczalno�� mieszanki w warstwie 
ods�czaj�cej po zag�szczeniu wg metody Proctora do 
wska�nika zag�szczenia Is = 1,0, przy energii 0,59 
J/cm3; współczynnik filtracji k10 [cm/s], co najmniej: 

Wodoprzepuszczalno�� mieszanki w pozostałych 
warstwach 

0,0093cm/s  8,0m/d 

 

0,0058cm/s  5,0m/d 

NR NR NR NR NR 
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14. 
Zawarto�� wody w mieszance zag�szczanej, 
[%(m/m)], według wilgotno�ci optymalnej metod� 
Proctora 

80÷120 80÷120 80÷120 80÷120 

a) Mieszank� 0/45 i 0/63 dopuszcza si� tylko wyj�tkowo, w wypadku przewidywanego wykonania powierzchniowego utrwalenia na nawierzchni z tych mieszanek, w ci�gu najbli�szego 
sezonu budowlanego 

b) Badanie wska�nika piaskowego SE4 według normy PN-EN 933-8:2012, zał�cznik A 

Badanie wska�nika piaskowego SE4 nale�y przeprowadzi� według normy PN-EN 933-8 zał�cznik A, po wcze�niejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej próbki mieszanki w 
wymaganej liczbie warstw przy u�yciu aparatu Proctora według normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotno�ci optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio podczas standardowego badania 
Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwi�zanej). 

Dla mieszanek o D 	 31,5mm stosuje si� form� Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm form� Proctora C  i ubijak C. 

Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora nale�y przygotowa� próbk� zgodnie z norm� PN-EN 933-8 zał�cznik A i wykona� badanie wska�nika piaskowego dla frakcji 
0/4mm. 

c) Badanie wska�nika no�no�ci CBR według normy PN-EN 13286-47:2012 

Badanie wska�nika no�no�ci CBR dla mieszanek niezwi�zanych do warstw przywołanych w niniejszej OST nale�y wykona� po ich zag�szczeniu metod� Proctora zgodnie z norm� 
PN–EN 13286-2 do wska�nika zag�szczenia Is = 1,0. Próba do badania CBR powinna by� przygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 normy PN–EN 13286-47 (materiał odsiany przez sito 
#22,4mm). Zag�szczenie mieszanki powinno zosta� wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47 (odwołanie do normy PN–EN 13286-2). 

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zosta� wybrana forma B z ubijakiem A. 

Po przygotowaniu próby do badania CBR, mieszanka powinna zosta� przebadana zgodnie z procedur� zawart� w pkt 7, 8.1, 8.3 i 9 normy PN-EN 13286-47. Przy post�powaniu wg 
pkt 8.3.2 powinien zosta� u�yty obci��nik o masie 2 kg. 
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2.2.4. Wytwarzanie mieszanki i składowanie 

Dla kategorii dróg KR1÷KR4 mieszank� nale�y wykonywa� bezpo�rednio u producenta lub na budowie przy 
udziale mieszalnika. Składowanie mieszanki powinno odbywa� si� w sposób eliminuj�cy segregacj� przy 
wbudowywaniu.  

Z uwagi na mo�liwo�� segregacji  mieszanek 0/31mm,0/45mm, 0/63mm sugeruje si� składowanie tych�e 
mieszanek w hałdach nie wy�szych ni� 5m wysoko�ci  a przy załadunku przed dowozem na budow� ponowne 
przemieszanie ładowark� lub wykonanie innych zabiegów uniemo�liwiaj�cych jej rozsegregowanie. 

W przypadku  składników  przeznaczonych do komponowania mieszanki w mieszalniku nie ogranicza si� 
wysoko�ci przy składowaniu. 

3. SPRZ�T 

Wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Sprz�t do wykonania 
podbudów powinien by� dobrany przez wykonawc�  tak aby zabezpieczył jako�� zgodnie z wymaganiami 
projektowymi i harmonogramem  budowanej drogi .  

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwi�zanej winna by� rozkładana za pomoc� urz�dze� 
uniemo�liwiaj�cych segregacj�.   

4. TRANSPORT 

Wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Transport kruszywa nale�y dokonywa� w taki sposób aby zminimalizowa� mo�liwo�� segregacji i 
zanieczyszcze�. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

Warstwa z mieszanki kruszywa niezwi�zanego nie mo�e by� wykonywana wtedy, gdy podło�e jest zamarzni�te. 
Nie nale�y rozpoczyna� wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwi�zanego, je�eli prognozy meteorologiczne 
wskazuj� na mo�liwy spadek temperatury poni�ej 0oC w czasie układania. 

5.2. Przygotowanie podło�a 

Podło�e warstwy z mieszanki niezwi�zanej powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami według 
odpowiedniej specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego układu warstw. 

5.3. Dostawa mieszanki niezwi�zanej 

Do ka�dej partii dostarczonej mieszanki niezwi�zanej, powinien by� doł�czony dokument ze znakiem 
budowlanym Boraz deklaracja wła�ciwo�ci u�ytkowych wyrobu. 

5.4. Układanie mieszanki niezwi�zanej 

Mieszanka niezwi�zane przed zag�szczaniem powinna by� nawil�ona optymalnie w całym przekroju. 

5.4.1. Grubo�� warstwy z mieszanki niezwi�zanej 

Grubo�� zag�szczanej warstwy z mieszanki niezwi�zanej nie mo�e by� wi�ksza ni� 20cm. 

Je�eli nawierzchnia składa� si� b�dzie z kilku warstw to ka�da warstwa musi odpowiada� wymaganiom i 
powinna by� wyprofilowana i zag�szczona zgodnie z dokumentacj�.  
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Wszelkie odst�pstwa od podanych powy�szych wymaga� podlegaj� uzgodnieniu z in�ynierem i po ich 
wykonaniu musz� by� zgodne z wymogami  SST. 

5.4.2. Zag�szczanie 

Zag�szczanie warstwy z mieszanki kruszywa nale�y prowadzi� przy u�yciu sprz�tu gwarantuj�cego uzyskanie 
wymaganych parametrów projektowych. 

Kontrol� zag�szczenia i no�no�ci warstwy z mieszanki niezwi�zanej nale�y oprze� na metodzie obci��e� 
płytowych. 

Dla kontroli modułów E i wska�nika odkształcenia I0 warstwy z mieszanki niezwi�zanej nale�y stosowa� 
metod� obci��e� płytowych wg zał�cznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obci��enia 
jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obci��enie przy oznaczaniu E1 do 0,45MPa) albo inne 
metody zaakceptowane przez in�yniera. 

Do obliczenia modułów E nale�y stosowa� nast�puj�cy wzór: 

E1,2 = ×
∆×

∆×

s

p

4

3
D 

 
∆p – ró�nica nacisków z zakresu 0.25 – 0.35 [MPa] 
∆s – przyrost osiadania odpowiadaj�cy ∆p [mm] 
D – �rednica płyty [mm]. 

 

Za zgod� in�yniera dopuszcza si� alternatywne metody bada�. 

5.5. Odcinek próbny 

Na �yczenie inwestora (in�yniera budowy) wykonawca jest zobowi�zany do wykonania odcinka próbnego z 
materiałów i przy u�yciu sprz�tu przewidzianego do realizacji warstwy z mieszanki niezwi�zanej. Odcinek 
próbny, je�eli nie b�dzie wykonany w ci�gu budowanego odcinka drogi i rozliczony w ramach zadania, 
powinien zosta� wykonany odpłatnie, w uzgodnieniu z in�ynierem. 

Wykonanie tego odcinka pozwoli stwierdzi� czy u�yte materiały i sprz�t  zapewniaj� uzyskanie  zało�onych w 
projekcie wymaga�. 

Wielko�� odcinka w zale�no�ci od wielko�ci kontraktu powinna wynosi� (od 300 m2 do700 m2). 

Wykonawca mo�e przyst�pi� do układania warstwy z mieszanki niezwi�zanej po uzyskaniu akceptacji przez 
in�yniera. 

5.6. Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwi�zanej 

Do chwili poło�enia nast�pnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za jej stan.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Przed przyst�pieniem 
do robót Wykonawca powinien sprawdzi� dane w dokumentach przewozowych mieszanki zgodnie z p. 5.3. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

Dla wszystkich materiałów, które b�d� u�yte do wykonania warstwy z mieszanki niezwi�zanej, wykonawca 
musi przedstawi� in�ynierowi, in�ynierowi budowy do akceptacji  wszystkie niezb�dne dokumenty wymagane 
przepisami. In�ynier budowy mo�e za��da� przedstawienia poszczególnych materiałów do akceptacji. Koszty 
bada� zleconych przez Nadzór pokrywa In�ynier Budowy. Akceptacja materiałów powinna nast�pi� w terminie 
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nie dłu�szym ni� 1 miesi�c (w przypadku przeprowadzenia bada� przez nadzór).W wypadku oparcia si� na 
przedstawionych  przez wykonawc�  dokumentach wymaganych przepisami czas zatwierdzenia winien wynosi�  
2 tygodnie. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania uziarnienia i wilgotno�ci 

Pobieranie próbek mieszanki niezwi�zanej do badania uziarnienia i wilgotno�ci nale�y wykonywa� w oparciu o 
ustalony system poboru próbek w zale�no�ci od kategorii ruchu przewidzianego na danej drodze z cz�sto�ci� 1 
raz / na dziennej działce roboczej. 

Dla kategorii ruchu KR1÷4 pobieranie próbek mieszanki niezwi�zanej winno si� odbywa� zgodnie z norm�  PN-
EN 932-1 z hałd składowanego kruszywa (mieszanki niezwi�zanej) lub z samochodu dostarczaj�cego mieszank� 
niezwi�zan� do wbudowania, je�eli mieszanie jest wykonywane przy zastosowaniu mieszalnika na budowie. 

Dla kategorii ruchu KR 5÷7 pobieranie próbek do badania uziarnienia powinno odbywa� si� w trzech ró�nych 
miejscach po szeroko�ci i długo�ci działki dziennej przed jej zag�szczeniem. Miejsca poboru prób powinny by� 
ustalane wspólnie przez in�yniera i wykonawc�  na planie wykonanego odcinka. 

6.3.2. Badania zag�szczenia i no�no�ci 

Kontrol� zag�szczenia oraz no�no�ci warstwy z mieszanki niezwi�zanej nale�y oprze� na metodzie obci��e� 
płytowych wg zał�cznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wska�nika zag�szczenia wg normy BN-77/8931-
12 i no�no�ci E2 wg metody obci��e� płytowych. Zag�szczenie warstwy z mieszanki niezwi�zanej nale�y uzna� 
za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest < 
2,2, lub wska�nik zag�szczenia IS � 1,0 ino�no�� warstwy E2jest zgodna z dokumentacj� projektow�. 

Minimalna cz�sto�� badania zag�szczenia i no�no�ci powinna wynosi� 1 badanie na dziennej działce roboczej, 
lecz nie mniej ni� 1 badanie na 3000m2. 

Dopuszcza si� alternatywne metody pomiaru no�no�ci i zag�szczenia w uzgodnieniu z in�ynierem. 

6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwi�zanej 

Cz�sto�� oraz zakres pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki 
niezwi�zanej wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielko�ci projektowanych podano w Tablicy 5. 

Tablica 5. Minimalna cz�sto�� oraz zakres pomiarów cech geometrycznych wykonanej warstwy z 
mieszanki niezwi�zanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami 

L.p. Badania i pomiary  Minimalna cz�sto�� bada� i pomiarów Tolerancje 

1 Szeroko�� warstwy  5 razy na odcinek ±10 cm 
2 Równo�� podłu�na  5 razy na odcinek +10 /-15 mm 
3 Równo�� poprzeczna  5 razy na odcinek +10 / -15 mm 
4 Spadek poprzeczny  5 razy na odcinek ± 0,5% 
5 Rz�dne wysoko�ciowe  co 25 m w 3-ech wyznaczonych pkt +1 /- 2cm 
6 Ukształtowanie osi w planie   10 razy na 1 km ± 5 cm 

7 Grubo�� warstwy   
w 3-ech pkt na działce dziennej (min 1 raz 
na 2000m2) 

+10mm  / -15 mm 

    

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki niezwi�zanej 

6.5.1. Niewła�ciwe cechy geometryczne 

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwi�zanej, które wykazuj� wi�ksze odchylenia od okre�lonych 
w punkcie 6.4 powinny by� naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gł�boko�ci co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zag�szczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. Je�eli szeroko�� warstwy jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 10 cm i nie 

��������	
������������Do sprawdzenia 
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zapewnia podparcia warstwom wy�ej le��cym, to wykonawca powinien na własny koszt poszerzy� warstw� 
przez jej spulchnienie na pełn� grubo�� do połowy szeroko�ci pasa ruchu, doło�enie materiału i powtórne 
zag�szczenie. 

6.5.2. Niewła�ciwa grubo�� 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci, wykonawca powinien wykona� napraw� 
warstwy. Powierzchnie powinny by� naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni� 
gł�boko��, zgodnie z decyzj� in�yniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich wła�ciwo�ciach, 
wyrównane i ponownie zag�szczone. Roboty te wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nast�pi ponowny pomiar i ocena grubo�ci warstwy według wy�ej podanych zasad. 

6.5.3. Niewła�ciwe zag�szczenie i/lub no�no�� 

Je�eli zag�szczenie i/lub no�no�� warstwy b�dzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezb�dne do zapewnienia wymaganej jako�ci robót, zalecone przez in�yniera. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Jednostk� obmiarow� dla podbudów 
zag�szczanych mechanicznie jest m2. 

W przypadku wyrówna� jednostk� obmiarow� jest m3. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje si� za zgodne z 
dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO	CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z mieszanki kruszyw zag�szczanych mechanicznie obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie podło�a(naprawa niezawiniona obci��a poprzedniego wykonawc� lub decydenta który 

odpowiada za uszkodzenie) 
− przygotowanie mieszanki 
− transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozło�enie i zag�szczenie mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej 
− utrzymanie jako�ci podbudowy do czasu przekazania do wbudowania nast�pnej warstwy. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nie datowane. Przyj�to zasad�, �e w wypadku powoła� nie 
datowanych nale�y stosowa� ostatnie wydanie normy.  

ZAPISANIE WSZYSTKICH NORM  NALE
Y UZGODNI� Z KOMITETEM STERUJ�CYM CZY JEST 
SENS CZY WYSTARCZ� NORMY GŁÓWNE 

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwi�zanych i hydraulicznie zwi�zanych materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  

PN-EN 13285 Mieszanki niezwi�zane – Specyfikacja 
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PN-EN 932-3 Badania podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego 
opisu petrograficznego 

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw - Cz��� 5: Wyposa�enie podstawowe i 
wzorcowanie 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda 
przesiewania 

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw - Oznaczanie kształtu ziaren za pomoc� 
wska�nika płasko�ci  

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: Oznaczanie kształtu ziaren – 
Wska�nik kształtu 

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawarto�ci 
ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw - Cz��� 8: Ocena zawarto�ci drobnych 
cz�stek - Badania wska�nika piaskowego 

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw - Ocena zawarto�ci drobnych cz�stek - 
Badania bł�kitem metylenowym 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno�ci 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw - Oznaczanie odporno�ci na 
�cieranie (mikro-Deval)  

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw - Metody oznaczania 
odporno�ci na rozdrabnianie 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw - Cz��� 6: Oznaczanie g�sto�ci 
ziaren i nasi�kliwo�ci  

PN-EN 1367-1 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych - Cz��� 1: Oznaczanie mrozoodporno�ci 

PN-EN 1367-2 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu 

PN-EN 1367-3 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych - Cz��� 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metod� gotowania 

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw - Analiza chemiczna 

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw - Cz��� 3: Przygotowanie wyci�gów przez 
wymywanie kruszyw 

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana 
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek 

PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwi�zane i zwi�zane spoiwem hydraulicznym. Cz��� 1:  Laboratoryjne 
metody oznaczania referencyjnej g�sto�ci i wilgotno�ci. Wprowadzenie, wymagania 
ogólne i pobieranie próbek 
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PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwi�zane i zwi�zane spoiwem hydraulicznym. Cz��� 2: Metody okre�lania 
g�sto�ci i zawarto�ci wody. Zag�szczanie metod� Proctora 

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwi�zane i zwi�zane spoiwem hydraulicznym. Cz��� 47: Metoda badania do 
okre�lenia kalifornijskiego wska�nika no�no�ci, natychmiastowego wska�nika no�no�ci i 
p�cznienia liniowego 

PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
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SZCZEGÓLOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

D.04.05.00 
 

PODBUDOWA  I  ULEPSZONE  PODŁO�E 
Z  GRUNTÓW  LUB  KRUSZYW  STABILIZOWANYCH 

SPOIWAMI  HYDRAULICZNYMI. 
WYMAGANIA  OGÓLNE 

 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podło�a z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem i odbiorem podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem. 
 
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podło�e z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

cementem  
 

 Podbudow� z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi wykonuje si�, 
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako: 
− Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa o grubo�ci po zag�szczeniu 10 cm pod 

konstrukcj� poszerzenia jezdni i zjazdów jako wzmocnienie ist. podło�a. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST wymienionych w pkt 
1.3, dotycz�cych poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podło�a z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiały stosowane podano w SST wymienionych w pkt 1.3, dotycz�cych poszczególnych 
rodzajów podbudów i ulepszonego podło�a z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi (cement, wapno, aktywne popioły lotne, wielkopiecowy �u�el granulowany). Dopuszcza si� 
inne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne posiadaj�ce aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion� 
jednostk�. 
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3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania podbudowy lub ulepszonego podło�a stabilizowanego 
spoiwami powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 
− mieszarek stacjonarnych, 
− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag�szczania, 
− zag�szczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zag�szczania w 

miejscach trudnodost�pnych, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Mieszank� kruszywowo-spoiwow� mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym  
zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Przygotowanie podło�a 

 Podło�e gruntowe powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w OST 
D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a”   
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podło�a powinny by� 
wcze�niej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m. 
 Je�eli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by� układana w 
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nale�y ustawi� na podło�u prowadnice w taki sposób, aby 
wyznaczały one �ci�le linie kraw�dzi układanej warstwy  według dokumentacji projektowej. Wysoko�� 
prowadnic powinna odpowiada� grubo�ci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 
hydraulicznymi, w stanie niezag�szczonym. Prowadnice powinny by� ustawione stabilnie, w sposób 
wykluczaj�cy ich przesuwanie si� pod wpływem oddziaływania maszyn u�ytych do wykonania warstwy. 

5.3. Odcinek próbny – nie wymaga sie 

5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podło�a 

 Podbudowa i ulepszone podło�e po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, powinny by� 
utrzymywane w dobrym stanie.  Je�eli Wykonawca b�dzie wykorzystywał, za zgod� In�yniera, gotow� 
podbudow� lub ulepszone podło�e do ruchu budowlanego, to jest obowi�zany naprawi� wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego 
utrzymania podbudowy lub ulepszonego podło�a obci��a Wykonawc� robót.  
 Wykonawca jest zobowi�zany do przeprowadzenia bie��cych napraw podbudowy lub ulepszonego 
podło�a  uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i 
�niegu oraz mróz. 
 Wykonawca jest zobowi�zany wstrzyma� ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, je�eli wyst�pi mo�liwo�� uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podło�a. 
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 Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by� przykryta przed zim� warstw� 
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszcz�cym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób 
zaakceptowany przez In�yniera. 

5.5. Piel�gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami 
       hydraulicznymi 

 Piel�gnacja powinna by� przeprowadzona według jednego z nast�puj�cych sposobów: 
a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wod� w ci�gu dnia, w czasie co najmniej 

7 dni, 
 Inne sposoby piel�gnacji, zaproponowane przez Wykonawc� i inne materiały przeznaczone do 
piel�gnacji mog� by� zastosowane po uzyskaniu akceptacji In�yniera. 
 Nie nale�y dopuszcza� �adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 
wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny mo�e odbywa� si� wył�cznie za zgod� 
In�yniera.  

5.6. Pozostałe wymagania dotycz�ce wykonania robót 

 Pozostałe wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w specyfikacjach dotycz�cych 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podło�a z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi, które obejmuj�: 
1. D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podło�e z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

cementem 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania spoiw, kruszyw i gruntów  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi w celu akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada�  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego 
podło�a stabilizowanych spoiwami  podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Cz�stotliwo�� bada� i pomiarów 

  Cz�stotliwo�� bada� 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie bada� 

 

Minimalna liczba 
bada� na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy lub 
ulepszonego pod- 
ło�a przypadaj�ca 
na jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa   
2 Wilgotno�� mieszanki gruntu lub kruszywa ze 

spoiwem 
  

3 Rozdrobnienie gruntu 1) 2 600 m2 
4 Jednorodno�� i gł�boko�� wymieszania 2)   
5 Zag�szczenie warstwy   

6 Grubo�� podbudowy lub ulepszonego podło�a 3 400 m2 

7 Wytrzymało�� na �ciskanie 
− 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem                  

i wapnem 
− 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiołami 

lotnymi 
− 90-dniowa przy stabilizacji �u�lem granulowa-  

nym 

 
 

6 próbek 
 

6 próbek 
 

3 próbki 

 
 
 
 

400 m2 

8 Mrozoodporno�� 3) 
przy projektowaniu i w 
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przypadkach w�tpliwych 
 

9 
10 
11 
12 

Badanie spoiwa: 
− cementu, 
− wapna, 
− popiołów lotnych, 
− �u�la granulowanego 

 
przy projektowaniu składu 

mieszanki i przy ka�dej 
zmianie 

13 Badanie wody 
dla ka�dego w�tpliwego 

�ródła 
 

14 
 
Badanie wła�ciwo�ci gruntu lub kruszywa 

dla ka�dej partii i przy ka�dej 
zmianie rodzaju gruntu lub 

kruszywa 

15 Wska�nik no�no�ci CBR 4) 
w przypadkach w�tpliwych            

i na zlecenie In�yniera 
 
1) Badanie wykonuje si� dla gruntów spoistych 
2) Badanie wykonuje si� przy stabilizacji gruntu metod� mieszania na miejscu 
3) Badanie wykonuje si� przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem  i popiołami lotnymi 
4) Badanie wykonuje si� przy stabilizacji gruntu wapnem. 
 
6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa 

 Próbki do bada� nale�y pobiera� z mieszarek lub z podło�a przed podaniem spoiwa. Uziarnienie 
kruszywa lub gruntu powinno by� zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotycz�cych poszczególnych 
rodzajów podbudów i ulepszonego podło�a. 

6.3.3. Wilgotno�� mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 

 Wilgotno�� mieszanki powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej w projekcie składu 
tej mieszanki, z tolerancj� +10% -20% jej warto�ci. 

6.3.6. Zag�szczenie warstwy 

 Mieszanka powinna by� zag�szczana do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego od 1,00 
oznaczonego. 

6.3.7. Grubo�� podbudowy lub ulepszonego podło�a 

 Grubo�� warstwy nale�y mierzy� bezpo�rednio po jej zag�szczeniu w odległo�ci co najmniej 0,5 m 
od kraw�dzi. Grubo�� warstwy nie mo�e ró�ni� si� od projektowanej o wi�cej ni� ± 1 cm. 

6.3.8. Wytrzymało�� na �ciskanie 

 Wytrzymało�� na �ciskanie okre�la si� na próbkach walcowych o �rednicy i wysoko�ci 8 cm. Próbki 
do bada� nale�y pobiera� z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozło�onej przed jej zag�szczeniem. 
Próbki w ilo�ci 6 sztuk nale�y formowa� i przechowywa� zgodnie z normami dotycz�cymi poszczególnych 
rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki nale�y bada� po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach 
przechowywania, a w przypadku stabilizacji �u�lem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki 
wytrzymało�ci na �ciskanie powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotycz�cych 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podło�a. 

6.3.9. Mrozoodporno�� 

 Wska�nik mrozoodporno�ci okre�lany przez spadek wytrzymało�ci na �ciskanie próbek 
poddawanych cyklom zamra�ania i odmra�ania powinien by� zgodny z wymaganiami podanymi w OST 
dotycz�cych poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podło�a. 

6.3.12. Badanie wła�ciwo�ci gruntu lub kruszywa 

  

6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych i wytrzymało�ciowych podbudowy  
        lub ulepszonego podło�a stabilizowanych spoiwami 

6.4.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i  pomiarów 

  Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych  podaje  tablica 2. 

Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i  pomiarów wykonanej podbudowy lub  
     ulepszonego podło�a stabilizowanych spoiwami 
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Lp. Wyszczególnienie bada� i pomiarów 
Minimalna cz�stotliwo��  

bada� i  pomiarów 

1 Szeroko��  10 razy na 1 km 

2 Równo�� podłu�na 
w sposób ci�gły planografem albo co        
20 m łat� na ka�dym pasie ruchu 

3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rz�dne wysoko�ciowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*)  

7 Grubo�� podbudowy i ulepszonego 
podło�a 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz 
na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona� w punktach 
głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szeroko�� podbudowy i ulepszonego podło�a 

 --nie dotyczy 

6.4.3. Równo�� podbudowy i ulepszonego podło�a 

 Nierówno�ci podłu�ne podbudowy i ulepszonego podło�a nale�y mierzy� 4-metrow� łat� lub 
planografem. 
 Nierówno�ci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podło�a nale�y mierzy�  4-metrow� łat�.  
 Nierówno�ci nie powinny  przekracza�: 
-  12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podło�a. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podło�a 

 Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podło�a powinny by� zgodne z dokumentacj� 
projektow� z tolerancj� ± 0,5 %. 

6.4.5. Rz�dne wysoko�ciowe podbudowy i ulepszonego podło�a 

 Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podło�a a rz�dnymi 
projektowanymi nie powinny przekracza� + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podło�a 

 O� podbudowy i ulepszonego podło�a w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi 
projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm. 

6.4.7. Grubo�� podbudowy i ulepszonego podło�a 

 Grubo�� podbudowy i ulepszonego podło�a nie mo�e ró�ni� si� od grubo�ci projektowanej o wi�cej 
ni�: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podło�a  +10%, -15%. 

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
        i ulepszonego podło�a 

6.5.1. Niewła�ciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podło�a 

 Je�eli po wykonaniu bada� na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podło�u stwierdzi si�, �e 
odchylenia cech geometrycznych przekraczaj� wielko�ci okre�lone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na 
cał� grubo�� i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si� inny rodzaj naprawy wykonany na 
koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez In�yniera. 
 Je�eli szeroko�� podbudowy lub ulepszonego podło�a jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o 
wi�cej ni� 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien poszerzy� 
podbudow� lub ulepszone podło�e przez zerwanie warstwy na pełn� grubo�� do połowy szeroko�ci pasa 
ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 
 Nie dopuszcza si� mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na 
własny koszt. 
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6.5.2. Niewła�ciwa grubo�� podbudowy i ulepszonego podło�a 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci Wykonawca wykona napraw� 
podbudowy lub ulepszonego podło�a przez zerwanie wykonanej warstwy, usuni�cie zerwanego materiału i 
ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wła�ciwo�ciach i o wymaganej grubo�ci. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast�pi ponowny pomiar i ocena grubo�ci 
warstwy, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewła�ciwa wytrzymało�� podbudowy i ulepszonego podło�a 

 Je�eli wytrzymało�� �rednia próbek b�dzie mniejsza od dolnej granicy okre�lonej w OST dla 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podło�a, to warstwa wadliwie wykonana zostanie 
zerwana i wymieniona na now� o odpowiednich wła�ciwo�ciach na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  i ulepszonego podło�a z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SSTD.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podło�a z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi obejmuje: 
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urz�dze� 

pomocniczych, 
− rozło�enie i zag�szczenie mieszanki, 
− piel�gnacja wykonanej warstwy 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-02480:1974 Grunty budowlane -- Klasyfikacja 
   

  2. PN-EN933-1:2000  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  3. PN-EN933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  4. PN-EN1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci 
  5. PN-EN1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi�kliwo�ci 
  6. PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci metod� bezpo�redni� 
  7. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� organicznych 
 8. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci siarki metod� bromow� 
9. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu �elazawego 
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10. PN-EN 1097-2:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie �cieralno�ci w b�bnie Los Angeles 
11. PN-B-23004:1988 �u�el wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 

techniczne 

13. PN-EN 459-1:2003  Wapno 
14. PN-EN 1008:2004  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
15. PN-S-96011:1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do 

celów drogowych 
16. PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podło�e z 

gruntu stabilizowanego cementem 
17. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
18. PN-EN 13036-1:2002  Drogi samochodowe i lotniskowe -- Metody bada� -- Cz��� 

1: Oznaczanie �redniej gł�boko�ci makrotekstury 
nawierzchni  

19. PN-S-02201:1959  Drogi samochodowe -- Nawierzchnie drogowe -- 
Klasyfikacja techniczna 

20. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i 
badania 

21. 
 

22. 

PN-S-06102:1997 
 
PN-S-06103:1997 

Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 
Drogi samochodowe -- Podbudowa z betonu popiołowego 

10.2. Inne dokumenty 

27. Instrukcja CZDP 1980 „Badanie wska�nika aktywno�ci �u�la granulowanego” 
28. Wytyczne MK CZDP „Stabilizacja kruszyw i gruntów �u�lem wielkopiecowym granulowanym”, 

Warszawa 1979 
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 1997. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

12. PN-EN 197-1:2002  Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i ocena zgodno�ci 



 
                                                                                           

�
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.04.05.01 

PODBUDOWA I ULEPSZONE  PODŁO�E 
Z GRUNTU LUB KRUSZYWA 

STABILIZOWANEGO   CEMENTEM 
1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem podbudowy – w-wy ulepszonego podło�a  z  kruszywa 
stabilizowanego cementem. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
 
 Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót . 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem 
warstwy ulepszonego podło�a z  kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17] jak ni�ej: 
-wykonanie w-wy ulepszonego podło�a: 
o Rm=2,5 MPa  gr.10 cm z kruszywa stabilizowanego cementem, dowiezionego z betoniarni - jako warstwa 
wzmacniaj�ca ist. podło�e. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Warstwa ulepszonego podło�a z kruszywa stabilizowanego cementem - jedna warstwa zag�szczonej 
mieszanki cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

1.4.6. Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w SST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D.04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podło�e z gruntów 
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Wykonawca powinien mie� mo�liwo�� zakupu mieszanki z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymało�ci 
2,5 MPa wykonanej w betoniarce, wykonanej wg uzgodnionej wcze�niej z Inspektorem Nadzoru receptury . 
  . 

2.2.  kruszywo stabilizowane cementem 

 W zale�no�ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymało�� kruszywa 
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełnia� wymagania okre�lone w tablicy 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablica 4. Wymagania dla  kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego 
podło�a 
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Lp. 
Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 
Wytrzymało�� na �ciskanie 
próbek nasyconych wod� 

(MPa) 

Wska�nik 
mrozood- 

  po 7 dniach po 28 dniach porno�ci 

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub 
warstwa odcinaj�ca dla KR2 do KR6 

od 1,6            
do 2,2 

od 2,5         
do 5,0 

0,7 

2 Górna cz��� warstwy ulepszonego 
podło�a gruntowego o grubo�ci co 
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub 
górna cz��� warstwy ulepszenia słabego 
podło�a z gruntów w�tpliwych oraz 
wysadzinowych 

 

od 1,0           
do 1,6 

 

od 1,5              
do 2,5 

 

0,6 

3 Dolna cz��� warstwy ulepszonego 
podło�a gruntowego w przypadku 
posadowienia konstrukcji nawierzchni na 
podło�u z gruntów w�tpliwych                       
i wysadzinowych 

 

 

- 

 

 

od 0,5 do 1,5 

 

 

0,6 

 

3. SPRZ�T 

 Wymagania dotycz�ce sprz�tu . 
Do wykonania w-wy z kruszywa stabilizowanego cementem nale�y u�y� zag�szczarki mechanicznej. 

4. TRANSPORT 

 Wymagania dotycz�ce transportu . 
Mieszank� nale�y transportowa� samochodami  samowyładowczymi, o ładowno�ci dostosowanej do zakresu robót. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podło�e z gruntów 
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przyst�pienia do robót 
 
 Podbudowa z  kruszywa stabilizowanego cementem nie mo�e by� wykonywana wtedy, gdy podło�e jest 
zamarzni�te i podczas opadów deszczu. Nie nale�y rozpoczyna� stabilizacji  kruszywa cementem, je�eli prognozy 
meteorologiczne wskazuj� na mo�liwy spadek temperatury poni�ej 5oC w czasie najbli�szych 7 dni. 

5.3. Przygotowanie podło�a 

Podło�e powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w SST D.04.05.00 „Podbudowy i 
ulepszone podło�e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.4. Skład mieszanki  cementowo - kruszywowej 

 Zawarto�� cementu w mieszance nie mo�e przekracza� warto�ci podanych w tablicy 5. Zaleca si� taki 
dobór mieszanki, aby spełni� wymagania wytrzymało�ciowe okre�lone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej 
zawarto�ci cementu. 

Tablica 5. Maksymalna zawarto�� cementu w mieszance  kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych 
warstw  podbudowy i ulepszonego podło�a 
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Lp. 

 
Kategoria 

Maksymalna zawarto�� cementu, % w stosunku do masy 
suchego gruntu lub kruszywa 

 ruchu podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

ulepszone         
podło�e 

1 KR 2  do  KR 6 - 6 8 

2 KR 1 8 10 10 

  
 Zawarto�� wody w mieszance powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancj� +10%, -20% jej warto�ci. 
 Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewnia� otrzymanie w czasie budowy wła�ciwo�ci gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okre�lonymi w tablicy 4. 
5.5. w prowadnicach, szczególn� uwag� nale�y zwróci� na jednorodno�� wymieszania gruntu w obr�bie skrajnych 
pasów o szeroko�ci od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic.  
  

5.5. Układanie w-wy z kruszywa stabilizowanego cementem. 

Przed uło�eniem mieszanki nale�y ustawi� kraw��niki. Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna by� układana 
przy pomocy listwy. Grubo�� układania mieszanki powinna by� taka, aby zapewni� uzyskanie wymaganej grubo�ci 
warstwy po zag�szczeniu. 

Przed zag�szczeniem warstwa powinna by� wyprofilowana do wymaganych rz�dnych, spadków podłu�nych i 
poprzecznych.  Od u�ycia prowadnic mo�na odst�pi� przy zastosowaniu technologii gwarantuj�cej odpowiedni� 
równo�� warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektor Nadzoru. Po wyprofilowaniu nale�y natychmiast przyst�pi� do 
zag�szczania warstwy. 

5.6. Zag�szczanie 

 Zag�szczanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem nale�y prowadzi� przy u�yciu  zag�szczarki 
mechanicznej.. 
 Zag�szczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocz�� si� od ni�ej poło�onej 
kraw�dzi i przesuwa� pasami podłu�nymi, cz��ciowo nakładaj�cymi si�, w stron� wy�ej poło�onej kraw�dzi. 
Pojawiaj�ce si� w czasie zag�szczania zani�enia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musz� by� natychmiast 
naprawiane przez wymian� mieszanki  na pełn� gł�boko��, wyrównanie i ponowne zag�szczenie. Powierzchnia 
zag�szczonej warstwy powinna mie� prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygl�d. 
  Zag�szczanie nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia mieszanki okre�lonego 
wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST. 
 Specjaln� uwag� nale�y po�wi�ci� zag�szczeniu mieszanki w s�siedztwie spoin roboczych podłu�nych i 
poprzecznych oraz wszelkich urz�dze� obcych. 
 Wszelkie miejsca lu�ne, rozsegregowane, sp�kane podczas zag�szczania lub w inny sposób wadliwe, 
musz� by� naprawione przez zerwanie warstwy na pełn� grubo��, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim 
składzie i ponowne zag�szczenie. Roboty te s� wykonywane na koszt Wykonawcy. 
  

5.7. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podło�a 

 W przypadku du�ego nasłonecznienia w-w� z kruszywa stabilizowanego cementem nale�y zwil�a� wod�. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podło�e z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania gruntów lub kruszyw zgodnie z 
ustaleniami SST D.04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podło�e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi. Wymagania ogólne”   pkt 6.2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D.04.05.00 
„Podbudowy i ulepszone podło�e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania 
ogólne”  pkt 6.3. 
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6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podło�a 

 Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podło�a podano w SST D.04.05.00 
„Podbudowy i ulepszone podło�e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania 
ogólne”  pkt 6.4. 

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
       i ulepszonego podło�a 

 Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podło�a podano w 
SST D.04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podło�e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 6.5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Zasady obmiaru robót podano w SST D.04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podło�e z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Zasady odbioru robót podano w SST D.04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podło�e z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

 Zasady dotycz�ce ustalenia podstawy płatno�ci podano w SST D.04.05.00 „Podbudowy i ulepszone 
podło�e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

 Normy i przepisy zwi�zane podano w SST D.04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podło�e z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 10. 
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1.1. Przedmiot SST 

����������������������� � �!"#�$%!��� ��!&��!����� '���(� �)�*"�%+%��%����"!�)!��*"$��%��%� ����,���-� ��,.��
�*�)�%�"!&���*"$��%�����*%���*"�*"�.*�%*!������,����-�%�#%/��*�+�0�

1.2. Zakres stosowania ST 
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1.3. Zakres robót obj�tych ST 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

�+./���*"�%+%��%����"!�)!����,.�� ��%���*����E066066066�G	"�%+%��%��+./��H� $��10>0�

"��(����
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2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

�+./��� *"�%+%��%� ���"!�)!�� �%����%D.*B� �!&�  ��"�$�*%��%� �� �$D%��*%��%B�  ��%��� *� ��� E066066066� G	"�%+%��%�
�+./��H� $��<0�

2.2. Lepiszcza asfaltowe 
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2.3. Kruszywo 
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2.4. �rodek adhezyjny 
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2.5. Materiały do uszczelnienia poł�cze� i kraw�dzi 
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b) ��-/��A�%�#%/��*)�*��D-+���4���15767�8>7;�/-,������/� ���!�%�*��D-+������/-,�% ��,%����!&��!��"!&�
�
��-,�JC��%����%D-������ /%��"!���+������ ���"� �*���%�*"����CK�
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 �/����%���*+���4���196<5� 8>O;� G�����)��%�+��)!�H0�E� -��!�%� ��A� ����� ����%��� /� ���!�%�*+������ /-,�% ��,%��
��!&��!��"!&0�

2.6. Materiały do zł�czenia warstw konstrukcji 

E�� �D)!�%��%� *%���*� $�����-$!��� �%*����!&��� '*%���*%� *�)3)!%� �� *%���*)� J!���%/�)(� �%/�3"� �����*%C�
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 ����*"!&� �� �%/�*%����� ��� ��%0� ���� �%/�3"� �%/�*%C� ��-/���� ��� � %$�*%T� �� �,�����$.*� �%���!�"��!���"!&�
�%����%D%��������%/�"��0�

����'�&��

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
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3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 
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4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
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4.2. Transport materiałów 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
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5.4. Przygotowanie podło�a 
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5.5. Próba technologiczna 
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5.6. Odcinek próbny 
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5.7. Poł�czenie mi�dzywarstwowe 
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5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
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6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
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6.3. Badania w czasie robót 
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6.4. Wła�ciwo�ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
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9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 
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10.1. Specyfikacje techniczne (ST) 
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10.2. Normy 
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10.3. Wymagania techniczne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-05.03.11 

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH 
NA ZIMNO 

1.Wst�p 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�cy dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z    
 frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno, w zwi�zku z konieczno�ci� zapewnienia odwodnienia jezdni,    
w zakresie jak ni�ej: 
- frezowanie korekcyjne nawierzchni wraz ze wcinkami technologicznymi, o �redniej grubo�ci warstwy 4 cm   

     z odwiezieniem destruktu, 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne u�ycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z 
nawierzchni. 

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy 
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okre�lon� gł�boko��. 

1.4.3. Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

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

2. MATERIAŁY - NIE WYST�PUJ�. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do frezowania 

 Nale�y stosowa� frezarki drogowe umo�liwiaj�ce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na 
okre�lon� gł�boko��. 
 Frezarka powinna by� sterowana elektronicznie i zapewnia� zachowanie wymaganej równo�ci oraz 
pochyle� poprzecznych i podłu�nych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy cz��ci jezdni) 
In�ynier mo�e dopu�ci� frezarki sterowane mechanicznie. 
 Szeroko�� b�bna frezuj�cego powinna by� dobrana zale�nie od zakresu robót. Przy frezowaniu całej 
jezdni szeroko�� b�bna skrawaj�cego powinna by� co najmniej równa 1200 m. 
 Przy du�ych robotach frezarki musz� by� wyposa�one w przeno�nik sfrezowanego materiału, 
podaj�cy go z jezdni na �rodki transportu. 
 Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musz�, a poza nimi powinny, by� 
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgod� In�yniera mo�na dopu�ci� frezarki bez tego systemu: 
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 
b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. 
 Wykonawca mo�e u�ywa� tylko frezarki zaakceptowane przez In�yniera. Wykonawca powinien 
przedstawi� dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek w�tpliwo�ci przeprowadzi� 
demonstracj� pracy frezarki, na własny koszt. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sfrezowanego materiału 

 Transport sfrezowanego materiału powinien by� tak zorganizowany, aby zapewni� prac� frezarki bez 
postojów. Materiał mo�e by� wywo�ony dowolnymi �rodkami transportowymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Wykonanie frezowania 

a) frezowanie nale�y wykona� na odcinkach – wg. Tabeli frezowania   
b) kraw�dzie poprzeczne na zako�czenie dnia roboczego powinny by� klinowo �ci�te o ile wyst�pi taka 

potrzeba. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

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

6.2. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów kontrolnych 

Nie przewiduje si�. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, 
je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− frezowanie, 
− transport sfrezowanego materiału, 
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Normy  

1. BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D - 05.03.23a 

 
NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI  

BRUKOWEJ  DLA  DRÓG  I  ULIC   
ORAZ  PLACÓW  I  CHODNIKÓW 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w zakresie jak ni�ej: 
- nawierzchnie z kostki bruk. bet. kolor czerwony o gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 i gr. 4 cm 
z wypełnieniem spoin piaskiem, 
- nawierzchnie z kostki bruk. bet. kolor szary o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 i gr. 3 cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem, 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
�cieralnej nawierzchni, wykonany metod� wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj�cy si� kształtem, który umo�liwia wzajemne 
przystawanie elementów. 

1.4.2. Kraw��nik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielaj�cy jezdni� od chodnika, charakteryzuj�cy 
si� stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długo�ci� nie wi�ksz� ni� 1,0 m. 

1.4.3. �ciek - umocnione zagł�bienie, poni�ej kraw�dzi jezdni, zbieraj�ce i odprowadzaj�ce wod�. 

1.4.4. Obrze�e - element budowlany, oddzielaj�cy nawierzchnie chodników i ci�gów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odst�p pomi�dzy przylegaj�cymi elementami (kostkami) wypełniony okre�lonymi materiałami 
wypełniaj�cymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odst�p dziel�cy du�y fragment nawierzchni na sekcje w celu umo�liwienia 
odkształce� temperaturowych, wypełniony okre�lonymi materiałami wypełniaj�cymi. 

1.4.7. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [9] pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

 Betonowa kostka brukowa mo�e mie� nast�puj�ce cechy charakterystyczne, okre�lone w katalogu 
producenta: 
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1.  odmian�: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy �cieralnej (górnej) zwykle 

barwionej grubo�ci min. 4 mm, 
2.  barw�: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

3.  wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami okre�lonymi przez producenta (przykłady podano w zał�czniku 1), 
4.  wymiary, zgodne z wymiarami okre�lonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długo��: od 140 mm do 280 mm, 
b) szeroko��: od 0,5 do 1,0 wymiaru długo�ci, lecz nie mniej ni� 100 mm, 
c) grubo��: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo�ciami s�: 60 mm, 80 mm i 100 mm 

(zalecane grubo�ci kostek podano w zał�czniku 2). 
  Po��dane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umo�liwiały 

wykonanie warstwy o szeroko�ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno�ci przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchni�. 

 Kostki mog� by� produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
ukosowanymi kraw�dziami górnymi. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

  Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. okre�la PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na 
zewn�trznych nawierzchniach, maj�cych kontakt z sol� odladzaj�c� w warunkach mrozu  

 

Lp. Cecha 
Zał�cznik 

normy Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary   

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubo�ci                            < 100 mm 
                                          � 100 mm 

C Długo��   Szeroko��   Grubo�� 
 

     ± 2            ± 2            ± 3 
     ± 3            ± 3            ± 4 

Ró�nica pomi�-
dzy dwoma po-
miarami gru-
bo�ci, tej samej 
kostki, powinna 
by� 	 3 mm 

1.2 Odchyłki płasko�ci i pofalowania 
(je�li maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długo�ci pomiarowej 
                                             300 mm 
                                             400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
            wypukło��                      wkl�sło�� 
 
                 1,5                                    1,0 
                 2,0                                    1,5 

2 Wła�ciwo�ci fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporno�� na 
zamra�anie/rozmra�anie z udziałem 
soli odladzaj�cych (wg klasy 3, zał. 
D) 

D Ubytek masy po badaniu: warto�� �rednia 	 1,0 
kg/m2, przy czym ka�dy pojedynczy wynik < 1,5 
kg/m2  

2.2 Wytrzymało�� na rozci�ganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymało�� charakterystyczna T � 3,6 MPa. 
Ka�dy pojedynczy wynik � 2,9 MPa i nie powinien 
wykazywa� obci��enia niszcz�cego mniejszego ni� 
250 N/mm długo�ci rozłupania 

2.3 Trwało��   (ze wzgl�du na wytrzyma-
ło��) 

F Kostki maj� zadawalaj�c� trwało�� (wytrzymało��) 
je�li spełnione s� wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 
normalna konserwacja 

2.4 Odporno�� na �cieranie (wg klasy 3  
oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 
szerokiej �ciernej,              
wg zał. G normy – 

badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H mormy – 

badanie alternatywne 
	 23 mm 	20 000mm3/5000 mm2  

2.5 Odporno�� na po�lizg/po�lizgni�cie I a) je�li górna powierzchnia kostki nie była szlifo-
wana lub polerowana – zadawalaj�ca odporno��, 

b) je�li wyj�tkowo wymaga si� podania warto�ci 
odporno�ci na po�lizg/po�lizgni�cie – nale�y 
zadeklarowa� minimaln� jej warto�� pomierzon� 
wg zał. I normy (wahadłowym przyrz�dem do 
badania tarcia) 

 
cd. 

1 2 3 4 
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3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygl�d J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mie� rys 
i odprysków, 

b) nie dopuszcza si� rozwarstwie� w kostkach 
dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie s� uwa�ane za istotne 
3.2 

 
 
 
 

3.3 

Tekstura 
 
 
 
 
Zabarwienie (barwiona mo�e by� 
warstwa �cieralna lub cały element) 
 

J a) kostki z powierzchni� o specjalnej teksturze – 
producent powinien opisa� rodzaj tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by� 
porównane z próbk� producenta, zatwierdzon� 
przez odbiorc�, 

c) ewentualne ró�nice w jednolito�ci tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we wła�ciwo�ciach surowców i 
zmianach warunków twardnienia nie s� uwa�ane 
za istotne 

 
 W przypadku zastosowa� kostki na powierzchniach innych ni� przewidziano w tablicy 1 (np. na 
nawierzchniach wewn�trznych nie nara�onych na kontakt z sol� odladzaj�c�), wymagania wobec kostki nale�y 
odpowiednio dostosowa� do ustale� PN-EN-1338 [2]. 
 Kostki kolorowe powinny by� barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, �wiatła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 
wypełnieniu spoin zapraw� cementowo-piaskow� nie mo�e odbarwia� kostek). Zaleca si� stosowanie �rodków 
stabilnie barwi�cych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki �elaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek 
kobaltowo-glinowy (nie nale�y stosowa� do barwienia: sadz i barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mog� pojawi� si� na powierzchni kostek w 
pocz�tkowym okresie eksploatacji. Powstaj� one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
wyst�puj�cych w betonie i zanikaj� w trakcie u�ytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.2.3. Składowanie kostek 

  Kostk� zaleca si� pakowa� na paletach. Palety z kostk� mog� by� składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podło�e powinno by� wyrównane i odwodnione. 

 2.3. Materiały na podsypk� i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

 Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nale�y stosowa� nast�puj�ce materiały: 
a) na podsypk� piaskow� pod nawierzchni� 

− piasek naturalny wg PN-EN-13043 [4], odpowiadaj�cy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszank� drobn� granulowan� (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, 

odpowiadaj�cy wymaganiom PN-EN-13043 [3], 
b) na podsypk� cementowo-piaskow� pod nawierzchni� 

− mieszank� cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniaj�cego wymagania dla gatunku 1 
wg PN-EN-13043 [4], cementu powszechnego u�ytku spełniaj�cego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody 
odmiany 1 odpowiadaj�cej wymaganiom  PN-88/B-32250 [5], 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
− piasek naturalny spełniaj�cy wymagania PN-EN-13043 [4] gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN-13043 [3], 

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
− zapraw� cementowo-piaskow� 1:4 spełniaj�c� wymagania wg 2.3 b),  

e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
− do wypełnienia górnej cz��ci szczeliny dylatacyjnej nale�y stosowa� drogowe zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniaj�ce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniaj�ce 
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzgl�dnie odpowiadaj�cych wymaganiom SST D-05.03.04a  
[16], 

− do wypełnienia dolnej cz��ci szczeliny dylatacyjnej nale�y stosowa� wilgotn� mieszank� cementowo-
piaskow� 1:8 z materiałów spełniaj�cych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez 
In�yniera. 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo�redniego wbudowania po dostarczeniu na 
budow�, powinno odbywa� si� na podło�u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
 Przechowywanie cementu powinno by� zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

2.4. Kraw��niki, obrze�a i �cieki 

 Je�li dokumentacja projektowa, SST lub In�ynier nie ustal� inaczej, to do obramowania nawierzchni z 
kostek mo�na stosowa�: 
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a) kraw��niki betonowe wg SST D-08.01.01a [17], 
b) obrze�a betonowe wg SST D-08.03.01 [19], 
 Kraw��niki, obrze�a i �cieki mog� by� ustawiane na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniaj�cych wymagania wg 2.3 a i 2.3 b, 
b) ławach �wirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniaj�cych wymagania wg SST D-08.01.01a [17], 

08.01.02a [18],  D-08.03.01  [19] i D-08.05.00 [20]. 
 Kraw��niki i obrze�a mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian i wielko�ci. Nale�y układa� je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 
 Kruszywo i cement powinny by� składowane i przechowywane wg 2.3.  

2.5. Materiały do podbudowy uło�onej pod nawierzchni� z betonowej kostki brukowej 

 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada� wymaganiom 
wła�ciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez In�yniera. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni   

  Układanie betonowej kostki brukowej mo�e odbywa� si�: 
a) r�cznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urz�dze� układaj�cych (układarek), składaj�cych si� z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, słu��cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich uło�enia; 
urz�dzenie to, po sko�czonym układaniu kostek, mo�na wykorzysta� do wmiatania piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

 Do przycinania kostek mo�na stosowa� specjalne narz�dzia tn�ce (np. przycinarki, szlifierki z tarcz�). 
 Do zag�szczania nawierzchni z kostki nale�y stosowa� zag�szczarki wibracyjne (płytowe) z wykładzin� 
elastomerow�, chroni�ce kostki przed �cieraniem i wykruszaniem naro�y. 
 Sprz�t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada� wymaganiom wła�ciwych 
SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzgl�dnie 
opracowanym SST zaakceptowanym przez In�yniera. 
 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale�y stosowa� betoniarki. 
 Do wypełniania szczelin dylatacyjnych nale�y stosowa� sprz�t odpowiadaj�cy wymaganiom  SST D-
05.03.04a [16]. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

 Betonowe kostki brukowe mog� by� przewo�one na paletach - dowolnymi �rodkami transportowymi po 
osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci na �ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny 
by� zabezpieczone przed przemieszczaniem si� i uszkodzeniem. 
  
 Cement powinien by� przewo�ony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 
  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 5. 

5.2. Podło�e i koryto 

 Grunty podło�a powinny by� niewysadzinowe, jednorodne i no�ne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
 Koryto pod podbudow� lub nawierzchni� powinno by� wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [10].   
 Koryto musi mie� skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacj� projektow� 
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5.3. Konstrukcja nawierzchni 

 Konstrukcja nawierzchni powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow� lub SST. 
 Konstrukcja nawierzchni mo�e obejmowa� uło�enie warstwy �cieralnej z betonowej kostki brukowej 
na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
b) podsypce piaskowej roz�cielonej bezpo�rednio na podło�u z gruntu piaszczystego o wska
niku piaskowym 

WP ≥ 35 wg [7]. 
 Podstawowe czynno�ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wyst�powaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zapraw� cementowo-piaskow�, obejmuj�: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw��ników, obrze�y i ew. �cieków), 
3. przygotowanie i roz�cielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. uło�enie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie ni� szczelin, 
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. piel�gnacj� nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynno�ci jest mniej, gdy� nie 
wyst�puj� zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za� poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 

5.4. Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstw� betonowej kostki brukowej powinien by� 
zgodny z dokumentacj� projektow�. 
 Wykonanie podbudowy powinno odpowiada� wymaganiom wła�ciwej SST, np.: 
a) D-04.04.00÷04.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub 

łamanego) [11], 
b) D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” [14], 
 Inne rodzaje podbudów powinny odpowiada� wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub 
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez In�yniera. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow� lub SST. 
 Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowa� 
powinny odpowiada� wymaganiom okre�lonym w pkcie 2.4. 
 Ustawianie kraw��ników, obrze�y i ew. wykonanie �cieków przykraw��nikowych powinno by� zgodne 
z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01a [17], 08.01.02 a [18], D-08.03.01 [19] i D-08.05.00 [20]. 
 Kraw��niki i obrze�a zaleca si� ustawia� przed przyst�pieniem do układania nawierzchni z kostki. 
Przed ich ustawieniem, po��dane jest uło�enie pojedynczego rz�du kostek w celu ustalenia szeroko�ci 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji kraw��ników lub obrze�y. 

5.6. Podsypka 

 Rodzaj podsypki i jej grubo�� powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� lub SST. 
 Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo�� podsypki powinna wynosi� po 
zag�szczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypk� powinny by� zgodne z pktem 2.3. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubo�ci podsypki nie powinny przekracza� ± 1 cm. 
 Podsypk� piaskow� nale�y zwil�y� wod�, równomiernie roz�cieli� i zag��ci� lekkimi walcami (np. 
r�cznymi) lub zag�szczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno�ci optymalnej. 
 Podsypk� cementowo-piaskow� stosuje si� z zasady przy wyst�powaniu podbudowy pod nawierzchni� 
z kostki. Podsypk� cementowo-piaskow� przygotowuje si� w betoniarkach, a nast�pnie roz�ciela si� na 
uprzednio zwil�onej podbudowie, przy zachowaniu: 
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
− wytrzymało�ci na �ciskanie nie mniejszej ni� R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotno�� układanej podsypki powinna by� taka, aby po �ci�ni�ciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała si� i nie było na dłoni �ladów wody, a po naci�ni�ciu palcami podsypka rozsypywała 
si�. Roz�cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza� układanie nawierzchni z kostek od 3 do 
4 m. Roz�cielona podsypka powinna by� wyprofilowana i zag�szczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami 
(np. r�cznymi) lub zag�szczarkami wibracyjnymi. 
 Je�li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
nale�y j� pola� wod� w takiej ilo�ci, aby woda zwil�yła cał� grubo�� podsypki. Roz�cielenie podsypki z suchej 
zaprawy mo�e wyprzedza� układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zapraw� musi by� zako�czone przed rozpocz�ciem 
wi�zania cementu w podsypce. 
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5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych i kratki rzymskiej. 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

 Kształt, wymiary, barw� i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz dese� ich układania  
powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� lub SST, a w przypadku braku wystarczaj�cych ustale� 
Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania In�ynierowi. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, In�ynier mo�e poleci� Wykonawcy 
uło�enie po 1 m2 wst�pnie wybranych kostek, wył�cznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 

 Uło�enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si� wykonywa� przy 
temperaturze otoczenia nie ni�szej ni� +5oC. Dopuszcza si� wykonanie nawierzchni, je�li w ci�gu dnia 
temperatura utrzymuje si� w granicach od 0oC do +5oC, przy czym je�li w nocy spodziewane s� przymrozki 
kostk� nale�y zabezpieczy� materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, pap� itp.). 
 Nawierzchni� na podsypce piaskowej zaleca si� wykonywa� w dodatnich temperaturach otoczenia. 

5.7.3. Uło�enie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna by� wykonana z elementów o jednakowej grubo�ci. Na 
wi�kszym fragmencie robót zaleca si� stosowa� kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne s� ró�ne odcienie wybranego koloru kostki.  
 Kostk� układa si� około 1,5 cm wy�ej od projektowanej niwelety, poniewa� po procesie ubijania 
podsypka zag�szcza si�. 
 Powierzchnia kostek poło�onych obok urz�dze� infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawa� od 3 mm do 5 mm powy�ej powierzchni tych urz�dze� oraz od 3 mm do 10 mm 
powy�ej korytek �ciekowych (�cieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy kraw��nikach, obrze�ach i studzienkach mo�na u�ywa� elementy 
kostkowe wyko�czeniowe w postaci tzw. połówek i dziewi�tek, maj�cych wszystkie kraw�dzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, woln� przestrze� uzupełnia 
si� kostk� ci�t�, przycinan� na budowie specjalnymi narz�dziami tn�cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz� 
itp.). 
 Dzienn� działk� robocz� nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si� zako�czy� 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla 
ubicia kostki uło�onej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie uło�on� nawierzchni� na 
podsypce piaskowej nale�y rozebra� i usun�� wraz z podsypk�. 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni nale�y przeprowadzi� za pomoc� zag�szczarki wibracyjnej (płytowej) z osłon� z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u�ywa� walca. 
 Ubijanie nawierzchni nale�y prowadzi� od kraw�dzi powierzchni w kierunku jej �rodka i jednocze�nie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówno�ci powierzchniowe mog� by� zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłu�nym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p�kni�te) nale�y wymieni� na kostki całe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 

 Szeroko�� spoin pomi�dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi� od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadło�ciennych kostek brukowych zaleca si� aby osie spoin pomi�dzy 
dłu�szymi bokami tych kostek tworzyły z osi� drogi k�t 45o, a wierzchołek utworzonego k�ta prostego pomi�dzy 
spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłu�nego nawierzchni. 
 Po uło�eniu kostek, spoiny nale�y wypełni�: 
a) piaskiem, spełniaj�cym wymagania pktu 2.3 c), je�li nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zapraw� cementowo-piaskow�, spełniaj�c� wymagania pktu 2.3 d), je�li nawierzchnia jest na podsypce 

cementowo-piaskowej. 
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho 
lub, po obfitym polaniu wod� - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzgl�dnie rozgarniaczkami z piórami 
gumowymi. 
 Zapraw� cementowo-piaskow� zaleca si� przygotowa� w betoniarce, w sposób zapewniaj�cy jej 
wystarczaj�c� płynno��. Spoiny mo�na wypełni� przez rozlanie zaprawy na nawierzchni� i nagarnianie jej w 
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpocz�ciem zalewania kostka powinna 
by� oczyszczona i dobrze zwil�ona wod�. Zalewa powinna całkowicie wypełni� spoiny i tworzy� monolit z 
kostkami. 
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 Przy wypełnianiu spoin zapraw� cementowo-piaskow� nale�y zabezpieczy� przed zalaniem ni� 
szczeliny dylatacyjne, wkładaj�c zwini�te paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
 Po wypełnianiu spoin zapraw� cementowo-piaskow� nawierzchni� nale�y starannie oczy�ci�; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z ró�nymi deseniami układania. 

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zapraw� 
cementowo-piaskow�, nale�y przewidzie� wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległo�ciach zgodnych z 
dokumentacj� projektow� lub SST wzgl�dnie nie wi�kszych ni� co 8 m. Szeroko�� szczelin dylatacyjnych 
powinna umo�liwia� przej�cie przez nie przemieszcze� wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w 
okresie letnim, lecz nie powinna by� mniejsza ni� 8 mm. Szczeliny te powinny by� wypełnione trwale zalewami 
i masami okre�lonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiada� wymaganiom SST D-
05.03.04a [16]. 
 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale�y stosowa� dodatkowo w miejscach, w których wyst�puje 
zmiana sztywno�ci podło�a (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi 
w podbudowie itp.). Zaleca si� wykonywa� szczeliny podłu�ne przy �ciekach wzdłu� jezdni. 

5.8. Piel�gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 Nawierzchni� na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem mo�na odda� do u�ytku 
bezpo�rednio po jej wykonaniu. 
 Nawierzchni� na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zapraw� cementowo-
piaskow�, po jej wykonaniu nale�y przykry� warstw� wilgotnego piasku o grubo�ci od 3,0 do 4,0 cm i 
utrzymywa� j� w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze �redniej 
otoczenia nie ni�szej ni� 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchni� nale�y oczy�ci� z piasku i 
mo�na odda� do u�ytku. 

 6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska�: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

− certyfikat zgodno�ci lub deklaracj� zgodno�ci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada� cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku ��dania ich przez In�yniera, 

− wyniki sprawdzenia przez Wykonawc� cech zewn�trznych kostek wg pktu 2.2.2.), 
b) w zakresie innych materiałów 

− sprawdzenie przez Wykonawc� cech zewn�trznych materiałów prefabrykowanych (kraw��ników, 
obrze�y), 

− ew. badania wła�ciwo�ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre�lone w normach, które budz� 
w�tpliwo�ci In�yniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 
2. 
Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
bada� i pomiarów Cz�stotliwo�� bada� 

Warto�ci 
dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podło�a i koryta Wg SST D-04.01.01 [10]  
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 

5.4 
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; 

D-08.03.01 [19];  D-08.05.00 [20] 
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metod� niwelacji) 
Bie��ca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: 
grubo�ci, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z 
dokumentacj� projektow� i 
specyfikacj� 

Wg pktu 5.6; 
odchyłki od 
projektowanej 
grubo�ci ±1 cm 
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5 Badania  wykonywania  nawierzchni  z kostki  
 a) zgodno�� z dokumentacj� 

projektow� 
Sukcesywnie na ka�dej działce 
roboczej 

- 

 b) poło�enie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesuni�cie od osi 
projektowanej do 
2 cm 

 c) rz�dne wysoko�ciowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy kraw�dziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

 d) równo�� w profilu podłu�nym (wg 
BN-68/8931-04 [8] łat� czteromet-
row�) 

Jw. Nierówno�ci do 
8 mm 

 e) równo�� w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łat� profilow� z po-
ziomnic� i pomiarze prze�witu kli-
nem cechowanym oraz przymiarem 
liniowym wzgl�dnie metod� 
niwelacji) 

Jw. Prze�wity mi�dzy 
łat� a po-     
wierzchni� do         
8 mm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone 
metod� niwelacji) 

Jw. Odchyłki od do-
kumentacji pro-
jektowej do 0,3% 

 g) szeroko�� nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od sze-
roko�ci projekto-
wanej do  ±5 cm 

 h) szeroko�� i gł�boko�� wypełnienia 
spoin i szczelin (ogl�dziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 
wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek i desenia 
ich uło�enia 

Kontrola bie��ca Wg dokumentacji 
projektowej lub 
decyzji In�yniera 

 

6.4. Badania wykonanych robót 

 Zakres bada� i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po uko�czeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie bada� i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego nawierzchni, 
kraw��ników, obrze�y, �cieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodno�ci wygl�du, 
prawidłowo�ci desenia, kolorów kostek, sp�ka�, plam, 
deformacji, wykrusze�, spoin i szczelin 

2 Badanie poło�enia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie poło�enia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesuni�cia 
wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rz�dne wysoko�ciowe, równo�� podłu�na i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko�� 

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych 
(wg metod i dopuszczalnych warto�ci podanych w tab. 2, 
lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szeroko�� spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomi�dzy kraw��nikami, obrze�ami, 
�ciekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 Jednostki obmiarowe robót towarzysz�cych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
(podbudowa, obramowanie itp.) s� ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, 
je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
− przygotowanie podło�a i wykonanie koryta, 
− ewentualnie wykonanie podbudowy, 
− ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod kraw��niki, obrze�a, �cieki, 
− wykonanie podsypki pod nawierzchni�, 
− ewentualnie wypełnienie dolnej cz��ci szczelin dylatacyjnych. 
 Odbiór tych robót powinien by� zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] 
oraz niniejszej SST. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podło�a i wykonanie koryta, 
− dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
− wykonanie podsypki, 
− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
− uło�enie i ubicie kostek, 
− wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
− piel�gnacj� nawierzchni, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprz�tu. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzysz�cych 
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny by� uj�te w innych pozycjach kosztorysowych, a których 
zakres jest okre�lony przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 

 Cena wykonania robót okre�lonych niniejsz� SST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s� przekazywane 

Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

10.1.  Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci 
dotycz�ce cementu powszechnego u�ytku 

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada� 
3. PN-EN-13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
4. PN-EN-13043  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 
5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
10. D-04.01.01÷04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 
11. D-04.04.00÷04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
12. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego 
13. D-04.05.00÷04.05.04 Podbudowy i ulepszone podło�a z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 
14. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 
16. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 
17. D-08.01.01a Ustawianie kraw��ników betonowych 
18. D-08.01.02a Ustawianie kraw��ników kamiennych 
19. D-08.03.01 Betonowe obrze�a chodnikowe 
20. D-08.05.00 �cieki 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D – 06.02.01a 

PRZEPUST  Z  RUR  POLIETYLENOWYCH 
SPIRALNIE  KARBOWANYCH  POD  ZJAZDEM 

1. WST�P 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem przepustów z rur polietylenowych spiralnie karbowanych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosuje jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem i odbiorem przepustów rurowych pod zjazdami – ławy fundamentowe z pospółki gr. 25 cm, 
przepustów rurowych pod zjazdami z rury PEHD o fi 40 i sztywno�ci obwodowej SN8 z zako�czeniem 
kołnierzowym. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkni�tej obudowy konstrukcyjnej, słu��cy do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub słu��cy do ruchu kołowego i pieszego. 

1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja no�na wykonana jest z rur. 

1.4.3. Przepust pod zjazdem – przepust (zwykle rurowy) pod urz�dzonym miejscem dost�pu do drogi (zjazdem), 
uzgodnionym z zarz�dzaj�cym drog�. 

1.4.4. Polietylen HDPE – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej g�sto�ci, charakteryzuj�ca si� dobr� 
odporno�ci� na działanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczon� odporno�ci� na benzyn�. 

1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu HDPE, którego 
zewn�trzna powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielko�ci i skoku zwoju 
dostosowanego do �rednicy rury. 

1.4.6. Zł�czka do rur – element słu��cy do poł�czenia dwóch odcinków rur, przy monta�u przepustu. 

1.4.7. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub �ruba zaciskaj�ca zł�czk�, przy ł�czeniu dwóch odcinków rur. 

1.4.8. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodno�� materiałów z dokumentacj� projektow� i aprobat� techniczn� 

Materiały do wykonania robót powinny by� zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST 
oraz aprobat� techniczn� IBDiM.  

2.2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu s�: 
– rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz ew. elementy ł�cz�ce rury, jak zł�czki, paski zaciskowe 

lub �ruby, odpowiadaj�ce wymaganiom aprobaty technicznej, 
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– materiał, stanowi�cy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacj� projektow�, np. 
mieszanka kruszywa naturalnego (pospółka) odpowiadaj�ca wymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o 
uziarnieniu 0÷20 mm lub 0÷31,5 mm, 

– materiał do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie -zako�czenie kołnierzowe. 

2.2.3. Składowanie materiałów 

 Rury polietylenowe oraz zł�czki i paski zaciskowe nale�y przechowywa� tak, aby nie uległy 
mechanicznemu uszkodzeniu. 
 Podło�e, na którym składuje si� rury, musi by� równe, umo�liwiaj�ce spoczywanie rury na karbach na 
całej długo�ci rury. Rury mo�na składowa� warstwowo do wysoko�ci max. 3,2 m. Rury układane swobodnie 
zaleca si� układa� warstwami prostopadłymi wzgl�dem siebie. Układanie mo�na wykonywa� z podpórkami 
drewnianymi lub metalowymi zapobiegaj�cymi przemieszczaniu rur. Kształt podpórek musi by� taki, aby nie 
wyst�pował zbyt du�y nacisk na s�siednie warstwy rur, mog�cy spowodowa� ich uszkodzenie. Okres 
składowania na wolnym powietrzu nie powinien przekracza� 2 lat. 
 Składowanie innych materiałów powinno odpowiada� wymaganiom norm i SST wymienionych w 
punkcie 2.2.2. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 

   Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale�no�ci od potrzeb, powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
korzystania ze sprz�tu dostosowanego do przyj�tej metody robót, jak np.: 
– kopark� chwytakow� na podwoziu g�sienicowym o pojemno�ci ły�ki 0,4 m3, 
– ubijakiem spalinowym, płyt� wibracyjn�, walcem lub innym sprz�tem zag�szczaj�cym, 
– sprz�tem transportowym, 
– sprz�tem do rozładunku rur, jak lekkim sprz�tem d�wigowym, wózkami widłowymi (rozładunek mo�e te� 

by� wykonywany r�cznie). 
Uwaga: W czasie rozładunku rur nale�y zwraca� uwag�, �eby nie uszkodzi� karbów, np. przez zbyt 

energiczne wyci�ganie rur, co powoduje tarcie karbów o podło�e. 
 Sprz�t powinien odpowiada� wymaganiom okre�lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by� zaakceptowany przez In�yniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów  

 Materiały sypkie i drobne przedmioty mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 Rury nale�y uło�y� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczy� przed 
mo�liwo�ci� przesuwania si� podczas transportu. Nie nale�y dopu�ci�, aby wi�cej ni� 1 m rury wystawał poza 
obrys �rodka transportowego.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

 Sposób wykonania robót powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow� i ST. W przypadku braku 
wystarczaj�cych danych mo�na korzysta� z ustale� podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w zał�cznikach. 
 Podstawowe czynno�ci przy wykonywaniu robót obejmuj�: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  wykonanie wykopów, np. pod ław�, 
3.  wykonanie fundamentu (ławy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki),  
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4.  uło�enie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagaj�cych poł�czenia kolejnych dwóch rur 
zł�czk�, 

5.  wykonanie zasypki przepustu, 
6.  umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu, 
7.  roboty wyko�czeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przyst�pieniem do robót nale�y, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskaza� 
In�yniera: 
− ustali� lokalizacj� robót, 
− przeprowadzi� obliczenia i pomiary geodezyjne niezb�dne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 

ustalenia danych wysoko�ciowych, 
− usun�� przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodze� itd., 
− ew. odwodni� teren budowy w zakresie uzgodnionym z In�ynierem. 

Zaleca si� korzystanie z ustale� OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezb�dnym do wykonania robót 
przygotowawczych.  

5.4. Wykonanie wykopów 

 Wykonanie wykopów pod ław� i ewentualne inne elementy robót powinno by� zgodne z dokumentacj� 
projektow�. Dobór sprz�tu i metody wykonania nale�y dostosowa� do rodzajów gruntu, obj�to�ci robót i 
odległo�ci transportu. 
 Wykonanie wykopów powinno odpowiada� wymaganiom okre�lonym w OST           D-02.00.00 [3]. 
 Dno wykopu powinno by� wyrównane z dokładno�ci� co najmniej ± 2 cm. 
 Wykop nale�y wykona� w takim okresie, aby po jego zako�czeniu mo�na było przyst�pi� do 
wykonywania przepustu. 

5.5. Ława pod przepustem 

 Je�li grunt podło�a wymaga rozło�enia nacisku, to rury przepustu powinny by� układane na 
zag�szczonej warstwie podsypki (ławie) o grubo�ci  25 cm ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki 
kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0÷20 mm, bez zanieczyszcze�.  
 Podsypk� nale�y zag��ci� do 0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o grubo�ci równej 
wysoko�ci karbu powinna by� lu�na, aby karby rury mogły swobodnie si� w niej zagł�bi�. 
 Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustu wynosz�: 
– dla wymiarów w planie ± 5 cm, 
– dla rz�dnych wierzchu ławy ± 2 cm. 

5.6. Uło�enie rur przepustu na ławie 

 Uło�enia rury na ławie nale�y dokona� po zaniwelowaniu poziomu dna                           i wytyczeniu 
osi przepustu. 
 Zaleca si� układa� rur� w jednym odcinku, je�li mo�liwa jest dostawa rury o odpowiedniej długo�ci, 
wynikaj�ca z asortymentu produkcji i mo�liwo�ci transportowych. W innych przypadkach, przepust zło�ony z 
dwóch lub wi�kszej liczby rur powinien mie� poł�czenia zł�czkami poszczególnych odcinków rur. 
 Ł�czenie dwóch odcinków rur polega na: 
– uło�eniu na ławie zł�czki, 
– poło�eniu na zł�czce dwóch s�siednich ko�ców rur, 
– zamkni�ciu zł�czki, 
– zało�eniu w zł�czce pasków lub �rub zaciskowych i zaci�gni�cie ich. 

W przypadku gdy przepust uło�ono na ławie, po uprzednim poł�czeniu odcinków rur poza ław�, nale�y 
sprawdzi� skuteczno�� poł�cze� mi�dzy rurami. 

Rur� przepustu po uło�eniu nale�y ustabilizowa� w taki sposób, aby nie zmieniła swojego poło�enia w 
czasie zasypywania przepustu. Mo�na dokona� tego podsypk� wspieraj�c�. 

Przyci�cie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy mo�na wykona� przed monta�em przepustu lub te� na 
budowie po wykonaniu nasypu. 

5.7. Zasypka przepustu 

 Zasypka przepustu do wysoko�ci co najmniej 30 cm ponad górn� kraw�d� przepustu zaleca si� 
wykona� mieszank� kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm o klasie niejednorodno�ci D5 lub piaskiem 
gruboziarnistym. Za zgod� In�yniera, do zasypki mo�na u�y� piasku lub gruntu rodzimego. 
 Zasypka powinna by� wykonywana: 
– równomiernie i równocze�nie z obu stron przepustu, 
– warstwami o grubo�ci dostosowanej do wysoko�ci zasypki, zag�szczonymi do wska�nika zag�szczenia  � 

0,98,    
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– ze zwróceniem uwagi, aby �rednica ziaren kruszywa, układanego bezpo�rednio na rurze, nie przekraczała 
wielko�ci skoku karbu zewn�trznego rury. 

Szczególnie starannie nale�y wykona� podsypk� wspieraj�c� przepust, umieszczon� nad ław�. Materiał 
na podsypk� wspieraj�c� powinien odpowiada� wymaganiom mieszanki z kruszywa 0÷20 mm dla ławy. 

 
5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu 
 
5.8.1. Rodzaje umocnie� skarp 

 Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiada� ustaleniom dokumentacji 
projektowej. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy. Umocnienie wykona� jako prefabrykowane.  

5.9. Roboty wyko�czeniowe 

Roboty wyko�czeniowe powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. Do robót 
wyko�czeniowych nale�� prace zwi�zane z dostosowaniem wykonanych robót do istniej�cych warunków 
terenowych, takie jak: 
− odtworzenie przeszkód czasowo usuni�tych, np. parkanów, ogrodze� nawierzchni, chodników, kraw��ników 

itp., 
− niezb�dne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót ro�linno�ci, tj. zatrawienia,  krzewów,  
− roboty porz�dkuj�ce otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania  przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno�ci, deklaracje zgodno�ci, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

– ew. wykona� własne badania wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre�lone w 
pkcie 2, 

– sprawdzi� cechy zewn�trzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów, które nale�y wykona� w czasie robót  podaje tablica 1. 

Tablica 1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Cz�stotliwo�� 

bada� 
Warto�ci dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodno�� granic terenu 
robót z dokumentacj� projektow� 1 raz 

Wg pktu 5 i dokumentacji 
projektowej 

2 Wykonanie wykopów Bie��co Wg pktu 5 

3 Wykonanie fundamentu (ławy) 
przepustu 

Bie��co Wg pktu 5 

4 Uło�enie rur przepustu na ławie Bie��co Wg pktu 5 

5 Zasypka przepustu Bie��co Wg pktu 5 

6 Umocnienie skarp przy wlocie i 
wylocie przepustu 

Bie��co Wg pktu 5 

7 Wykonanie robót wyko�czeniowych Ocena ci�gła Wg pktu 5 

 7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera, 
je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
– wykonanie wykopu, 
– wykonanie ławy fundamentowej. 

Odbiór tych robót powinien by� zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] oraz niniejszej OST. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  płatno�ci  podano   w  SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1]  pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podło�a, 
– dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
– wykonanie przepustu z wykopem, ław�, uło�eniem rur, zasypk�, umocnieniem skarp według wymaga� 

dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 
– przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprz�tu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 

 Cena wykonania robót okre�lonych niniejsz� OST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s� przekazywane 

Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-02.00.00 Roboty ziemne 
4. D-03.01.03a Przepust pod koron� drogi z rur polietylenowych HDPE 

spiralnie karbowanych 
5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic 

oraz placów i chodników 
6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i �cieków 

10.2. Normy 

7.  PN-EN-13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. 
wir i mieszanka    
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-08.01.01b 

USTAWIANIE KRAW��NIKÓW  BETONOWYCH 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z ustawieniem kraw��ników betonowych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z ustawieniem 
kraw��ników betonowych o wymiarach: 15x30, obni�onych o wymiarach 15x22 na podsypce cementowo – 
piaskowej 1:4 gr. 4 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Kraw��niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj�ce chodniki dla pieszych, pasy dziel�ce, 
wyspy kieruj�ce oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

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

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi s�: 
− kraw��niki betonowe 15x22x100, 15x30x100, 12x25x100, 
− piasek na podsypk� i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− materiały do wykonania ławy pod kraw��niki- beton C 12/15. 

2.3. Kraw��niki betonowe - klasyfikacja 

Klasyfikacja jest zgodna z PN-EN 1340:2004. 

2.3.1. Typy 

 W zale�no�ci od przeznaczenia rozró�nia si� nast�puj�ce typy kraw��ników betonowych: 
U   -   uliczne, 
D   -   drogowe. 

2.3.2. Rodzaje 

 W zale�no�ci od kształtu przekroju poprzecznego rozró�nia si� nast�puj�ce rodzaje kraw��ników 
betonowych: 
− prostok�tne �ci�te  - rodzaj „a”, 
− prostok�tne         - rodzaj „b”. 

2.3.3. Odmiany 
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 W zale�no�ci od technologii i produkcji kraw��ników betonowych, rozró�nia si� odmiany: 
1 - kraw��nik betonowy jednowarstwowy, 
2 - kraw��nik betonowy dwuwarstwowy. 

2.3.4. Gatunki 

 W zale�no�ci od dopuszczalnych wad, uszkodze� kraw��niki betonowe dzieli si� na: 
− gatunek 1 - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia kraw��nika betonowego ulicznego (U), prostok�tnego (b), jednowarstwowego (1) o 
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100  PN-EN 1340:2004. 

2.4. Kraw��niki betonowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Kształt i wymiary 

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

 

a) kraw��nik rodzaju „a” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) kraw��nik rodzaju „b” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) wpusty na powierzchniach stykowych kraw��ników 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Wymiarowanie kraw��ników 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablica 1. Wymiary kraw��ników betonowych 
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Typ Rodzaj Wymiary kraw��ników,   cm 

kraw��nika kraw��nika l b h c d r 

U a 100 
20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

 

D 

 

b 

 

100 
15 
12 
10 

20 
25 
25 

 

- 

 

- 

 

1,0 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów kraw��ników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

 
 
 
Dopuszcza si� stosowanie kraw��nika o dł.75 cm na łukach lub na odcinkach prostych za zgod� In�yniera. 

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie kraw��ników betonowych powinny by� bez rys, p�kni�� i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Kraw�dzie elementów powinny by� równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw�dzi elementów, zgodnie z PN-EN 1340:2004, nie 
powinny przekracza� warto�ci podanych w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw��ników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodze� 
Dopuszczalna wielko�� 

wad i uszkodze� 
 Gatunek 1 

Wkl�sło�� lub wypukło�� powierzchni kraw��ników w mm 2 

Szczerby i uszkodzenia 
kraw�dzi i naro�y 

ograniczaj�cych powierzchnie górne 
(�cieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczaj�cych pozostałe  
powierzchnie: 

 

 - liczba max 2 

 - długo��, mm, max 20 

 - gł�boko��, mm, max 6 

 

2.3.4. Składowanie 

 Kraw��niki betonowe mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielko�ci. 
 Kraw��niki betonowe nale�y układa� z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 
grubo�� 2,5 cm, szeroko�� 5 cm, długo�� min. 5 cm wi�ksza ni� szeroko�� kraw��nika. 
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2.3.5. Beton i jego składniki 

2.3.5.1. Beton do produkcji kraw��ników 

 Do produkcji kraw��ników nale�y stosowa� beton wg PN-EN 206:2014-04  [2], klasy C 20/ 25 i C25/30. W 
przypadku wykonywania kraw��ników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa kraw��ników powinna by� 
wykonana z betonu klasy C25/30. 
 Beton u�yty do produkcji kraw��ników powinien charakteryzowa� si�: 
− nasi�kliwo�ci�, poni�ej 4%, 
− �cieralno�ci� na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
− mrozoodporno�ci� i wodoszczelno�ci�, zgodnie z norm� PN-EN- 206/1 [2]. 

2.4. Materiały na podsypk� i do zapraw 

 Piasek na podsypk� cementowo-piaskow� powinien odpowiada� wymaganiom PN-EN 12620:2004  [5], a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003 [4]. 
 Cement na podsypk� i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by� cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej ni� „32,5”, odpowiadaj�cy wymaganiom PN-EN 197-1:2012 [10]. 
 Woda powinna by� odmiany „1” i odpowiada� wymaganiom PN-EN 1008:2004 [11]. 

2.5. Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod kraw��niki nale�y stosowa�, dla ławy betonowej - beton klasy C 12/15, wg PN-EN 
206/1 [2], którego składniki powinny odpowiada� wymaganiom punktu 2.3.5,. 
 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

  Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t  

  Roboty wykonuje si� r�cznie przy zastosowaniu: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków r�cznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kraw��ników 

  Kraw��niki betonowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportowymi. 
  Kraw��niki betonowe układa� nale�y na �rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. 
  Kraw��niki powinny by� zabezpieczone przed przemieszczeniem si� i uszkodzeniami w czasie transportu, a 
górna warstwa nie powinna wystawa� poza �ciany �rodka transportowego wi�cej ni� 1/3 wysoko�ci tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu powinien si� odbywa� w warunkach zgodnych z norm�. 
 Kruszywa mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny by� zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy nale�y wykonywa� zgodnie z PN-B-06050:1999 [1]. 
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 Wymiary wykopu powinny odpowiada� wymiarom ławy w planie z uwzgl�dnieniem w szeroko�ci dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wska�nik zag�szczenia dna wykonanego koryta pod ław� powinien wynosi� co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno by� zgodne z PN-EN 1340:2004. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje si� w szalowaniu. Beton roz�cielony w szalowaniu lub bezpo�rednio w korycie 
powinien by� wyrównywany warstwami. Betonowanie ław nale�y wykonywa� zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251:1963 [3].  

5.4. Ustawienie kraw��ników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania kraw��ników 

 �wiatło (odległo�� górnej powierzchni kraw��nika od jezdni) powinno by� zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej,  
 Zewn�trzna �ciana kraw��nika od strony powinna by� po ustawieniu kraw��nika obsypana piaskiem, 
�wirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie kraw��ników powinno by� zgodne PN-EN 1340:2004. 

5.4.2 Ustawienie kraw��ników na ławie betonowej 

 Ustawianie kraw��ników na ławie betonowej wykonuje si� na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ,o 
grubo�ci do 5 cm po zag�szczeniu. 

5.4.3. Wypełnianie spoin 

 Spoiny kraw��ników nie powinny przekracza� szeroko�ci 1cm. Spoiny nale�y wypełni� �wirem, piaskiem 
lub zapraw� cementowo-piaskow�, przygotowan� w stosunku 1:2, lub zapraw� mrozoodporn�. Zalewanie spoin 
kraw��ników zapraw� cementowo-piaskow� stosuje si� wył�cznie do kraw��ników ustawionych na ławie betonowej. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

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

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

6.2.1. Badania kraw��ników-nie wymaga si� –dostarczy� deklaracj� zgodno�ci od producenta.  

 Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego nale�y przeprowadzi� na podstawie ogl�dzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodze� wyst�puj�cych na powierzchniach i kraw�dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 
Pomiary długo�ci i gł�boko�ci uszkodze� nale�y wykona� za pomoc� przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładno�ci� do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999  [6]. 

 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale�y przeprowadzi� z dokładno�ci� do 1 mm przy u�yciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta�my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k�tów prostych w 
naro�ach elementów wykonuje si� przez przyło�enie k�townika do badanego naro�a i zmierzenia odchyłek z 
dokładno�ci� do 1 mm.   

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ław� 

 Nale�y sprawdza� wymiary koryta oraz zag�szczenie podło�a na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szeroko�ci wykopu wynosi ± 2 cm. Zag�szczenie podło�a powinno by� zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegaj�: 
a) Zgodno�� profilu podłu�nego górnej powierzchni ław z dokumentacj� projektow�. 
 Profil podłu�ny górnej powierzchni ławy powinien by� zgodny z projektowan� niwelet�. Dopuszczalne 

odchylenia mog� wynosi� ± 1 cm na ka�de 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław nale�y sprawdzi� w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka�de 100 m ławy. Tolerancje 

wymiarów wynosz�: 
 - dla wysoko�ci  ± 10% wysoko�ci projektowanej, 
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 - dla szeroko�ci  ± 10% szeroko�ci projektowanej. 
c) Równo�� górnej powierzchni ław. 
 Równo�� górnej powierzchni ławy sprawdza si� przez przyło�enie w dwóch punktach, na ka�de 100 m ławy, 

trzymetrowej łaty. 
 Prze�wit pomi�dzy górn� powierzchni� ławy i przyło�on� łat� nie mo�e przekracza� 1 cm. 
d) Zag�szczenie ław. 
 Zag�szczenie ław bada si� w dwóch przekrojach na ka�de 100 m.   
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie mo�e przekracza� ± 2 cm na ka�de 100 m 

wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw��ników 

 Przy ustawianiu kraw��ników nale�y sprawdza�: 
a) dopuszczalneodchylenia linii kraw��ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na ka�de 100 

m ustawionego kraw��nika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny kraw��nika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 

cm na ka�de 100 m ustawionego kraw��nika, 
c) równo�� górnej powierzchni kraw��ników, sprawdzane przez przyło�enie w dwóch punktach na ka�de 100 m 

kraw��nika, trzymetrowej łaty, przy czym prze�wit pomi�dzy górn� powierzchni� kraw��nika i przyło�on� łat� 
nie mo�e przekracza� 1 cm, 

d) dokładno�� wypełnienia spoin bada si� co 10 metrów. Spoiny musz� by� wypełnione całkowicie na pełn� 
gł�boko��. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m (metr) ustawionego kraw��nika betonowego, ławy betonowej – 1m3. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
− wykonanie koryta pod ław�, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m kraw��nika betonowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod ław�, 
− ew. wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki, 
− ustawienie kraw��ników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
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− wypełnienie spoin kraw��ników zapraw�, 
− zasypanie zewn�trznej �ciany kraw��nika gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. Przepisy zwi�zane 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-EN 206:2014-04  Beton -- Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno�� 
  3. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i �elbetowe 
  4. PN-EN 13139:2003 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-EN 12620:2004  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-EN 991:1999  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
  7. PN-B-06712:1959  Kruszywo mineralne -- 	wir 
  8. PN-B-06710:1953 Kruszywo mineralne łamane 
  9. PN-B-06711:1953 Kruszywo mineralne -- Piasek 
10. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów 

powszechnego u�ytku 
11. 
12. 

PN-EN 1008:2004 
PN-EN 1340:2004 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
Kraw��niki betonowe - Wymagania i metody bada� 
 

   

10.2. Inne dokumenty - Aprobata techniczna – Deklaracja zgodno�ci. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-08.03.01 

BETONOWE  OBRZE�A  CHODNIKOWE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z ustawieniem betonowego obrze�a chodnikowego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót . 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z ustawieniem 
betonowego obrze�a chodnikowego 30x8 cm na podsypce cem. - piask. z wypełnieniem spoin zapraw� cementow� na 
ławie bet. z oporem z betonu C12/15. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Obrze�a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj�ce jednostronnie lub dwustronnie ci�gi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

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

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi s�: 
− obrze�a odpowiadaj�ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
− cement wg PN-B-19701 [7], 
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrze�a chodnikowe - klasyfikacja 

Do wykonanie robót wg niniejszej specyfikacji  nale�y zastosowa� obrze�e  gatunku 1 (G1). BN-80/6775-03/04 [9],  

2.3.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 

l ± 8 

b,   h ± 3 

 

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze�y 
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 Powierzchnie obrze�y powinny by� bez rys, p�kni�� i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Kraw�dzie elementów powinny by� równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw�dzi elementów nie powinny przekracza� warto�ci 
podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze�y 

 
Rodzaj wad i uszkodze� 

Dopuszczalna wielko��  
wad i uszkodze� 

 Gatunek 1 

Wkl�sło�� lub wypukło�� powierzchni i kraw�dzi w mm 2 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczaj�cych powierzchnie górne 
(�cieralne) 

niedopuszczalne 

kraw�dzi i naro�y ograniczaj�cych   pozostałe 
powierzchnie: 

 

 liczba, max 2 

 długo��, mm, max 20 

 gł�boko��, mm, max 6 

 

2.3.3. Składowanie 

 Betonowe obrze�a chodnikowe mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrze�a chodnikowe nale�y układa� z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubo�� 2,5 cm, szeroko�� 5 cm, długo�� minimum 5 cm wi�ksza ni� szeroko�� obrze�a. 

2.4. Materiały do zaprawy 

 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada� wymaganiom podanym  
w SST D-08.01.01 „Kraw��niki betonowe” pkt 2. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do ustawiania obrze�y 

 Roboty wykonuje si� r�cznie przy zastosowaniu drobnego sprz�tu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport obrze�y betonowych 

 Betonowe obrze�a chodnikowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu po osi�gni�ciu przez 
beton wytrzymało�ci minimum 0,7 wytrzymało�ci projektowanej. 
 Obrze�a powinny by� zabezpieczone przed przemieszczeniem si� i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Kraw��niki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

 Koryto pod podsypk� (ław�) nale�y wykonywa� zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiada� wymiarom ławy w planie z uwzgl�dnieniem w szeroko�ci dna 
wykopu i konstrukcji szalunku. 

5.3. Podło�e lub podsypka (ława) 

 Podło�e pod ustawienie obrze�a stanowi� b�dzie ława z podsypki cementowo -piaskowej, o wymiarach 
3x10cm po zag�szczeniu.  

5.4. Ustawienie betonowych obrze�y chodnikowych 

Betonowe obrze�a chodnikowe nale�y ustawia� na wykonanej ławie z podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm. 
 Zewn�trzna �ciana obrze�a powinna by� obsypana piaskiem, �wirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekracza� szeroko�ci 1 cm. Nale�y wypełni� je piaskiem lub zapraw� cementowo-
piaskow� w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale�y oczy�ci� i zmy� wod�. Spoiny musz� by� wypełnione 
całkowicie na pełn� gł�boko��. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

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

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego nale�y przeprowadzi� na podstawie ogl�dzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodze� wyst�puj�cych na powierzchniach i kraw�dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 
Pomiary długo�ci i gł�boko�ci uszkodze� nale�y wykona� za pomoc� przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładno�ci� do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale�y przeprowadzi� z dokładno�ci� do 1 mm przy u�yciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta�my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k�tów prostych w 
naro�ach elementów wykonuje si� przez przyło�enie k�townika do badanego naro�a i zmierzenia odchyłek z 
dokładno�ci� do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci okre�lone w normach podanych 
dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót nale�y sprawdza� wykonanie: 
a) koryta pod  ław� - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podło�a z rodzimego gruntu piaszczystego pod ławy z betonu  - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrze�a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 
− linii obrze�a w planie, które mo�e wynosi� ± 2 cm na ka�de 100 m długo�ci obrze�a, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrze�a , które mo�e wynosi� ±1 cm na ka�de 100 m długo�ci obrze�a, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa� całkowite wypełnienie badanej spoiny na 

pełn� gł�boko��. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m (metr) ustawionego betonowego obrze�a chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
− wykonane koryto, 
− wykonana  ława. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrze�a chodnikowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− wykonanie ławy, 
− ustawienie obrze�a, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewn�trznej �ciany obrze�a, 
− wykonanie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-EN-206-1 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
5. PN-EN-13043 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. �wir i mieszanka 
6. PN-EN-13043 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
7. PN-EN 197-1,2002 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodno�ci 
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. Kraw��niki i 
obrze�a. 

 
10.1 Inne dokumenty. 
         Aprobata Techniczna – Deklaracja zgodno�ci. 

 


