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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI: 
 

1. D-M-00.00.00 – Wymagania ogólne 

2. D-01.01.01 – Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

3. D-04.01.01 – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

4. D-04.02.01 – Warstwy odsączające i odcinające 

5. D-08.01.01 – Krawężniki betonowe 

6. D-04.04.00 – Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne. 

7. D-04.04.02 – Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie. 

8. D-03.04.01 – studnie (wpusty) chłonne 

9. D-05.03.23a – Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. 

10. D-03.03.01a – Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 

podziemnych. 
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SST –  szczegółowa specyfikacja techniczna 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót drogowych przy realizacji inwestycji:  
„ Remont drogi ci ągu pieszo – jezdnego w m. Bonin, gmina Manowo” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 
drogowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący 
całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.3. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba wymieniona w danych 
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 
1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, 
pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.8. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego 
1.4.9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
1.4.10. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
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1.4.11. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.4.12. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 
1.4.13. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju 
pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.14. Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego projektu, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.16. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w 
kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.17. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na 
nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 
budowy. 
1.4.18. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 
robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu. 
1.4.19. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów 
geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.20. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 
1.4.21. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona 
dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle 
poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch 
kołowy od ruchu pieszego. 
1.5. Wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
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SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową: Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią 
przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą 
(techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy. 
1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu stanowią część 
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności, 
wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Roboty przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i 
organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w 
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 



___________Remont drogi ciągu pieszo – jezdnego w m. Bonin, gmina Manowo_________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

          USŁUGI INŻYNIERYJNE B.A.F. mgr inż. Robert Machowicz                                  str.7 

 

 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, 
Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie na bieżąco informowany o wszystkich 
umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i 
dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy. 
1.5.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 
lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
1.5.13. Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i 
zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego do zatwierdzenia. 
1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 
budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i postępować zgodnie z jego 
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poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów projektu 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania SST w czasie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały 
pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku 
braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 
konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym 
umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków 
na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych 
warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Błędy popełnione przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny 
koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
6.4. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego raporty z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
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programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru In westorskiego 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.7. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 - datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny    
   przerw w robotach,  
 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
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 - daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
   i ostatecznych odbiorów robót, 
 - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
   ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami     
   klimatycznymi, 
 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  
   projektowej, 
 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w   
   trakcie wykonywania robót, 
 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  
   przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 - inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki 
obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
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budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 
lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
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1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
SST, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z SST. 
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór 
ostateczny robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie z zapisem umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i 
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(c)opłaty/dzierżawy terenu, 
(d)przygotowanie terenu, 
konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 
(e)tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami  
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
 
 
 
 
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 
 
STT – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
GUGiK – Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
 
 
 
 
 

D-01.01.01 
ODTWORZENIE TRASY 

I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 
 
 
SPIS TREŚCI: 
 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR KONTROLA ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBOT 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej 
punktów wysokościowych podczas realizacji inwestycji: 
„ Remont drogi ci ągu pieszo – jezdnego w m. Bonin, gmina Manowo” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument 
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót zawartych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu 
odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz położenia obiektów 
inżynierskich. 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 
trasy i punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem 
lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 
metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie 
punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 
do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane 
średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w 
istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 
 - teodolity lub tachimetry, 
 - niwelatory, 
 - dalmierze, 
 - tyczki, 
 - łaty, 
 - taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport sprz ętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 
oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca 
powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien 
natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te 
powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy 
rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca powinien 
natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Wykonawca powinien natychmiast poinformować 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z 
różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych 
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestycji, zostaną wykonane 
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na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Wykonawca powinien natychmiast 
poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Punkty wierzchołkowe, punkty 
główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe 
przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie 
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace 
pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi t rasy i punktów 
wysoko ściowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w 
sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 
może przekraczać 500 m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty 
wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym 
obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż 
trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie 
falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego 
konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z 
wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy 
drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 
słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w 
sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Wykonawca powinien 
natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rzędne reperów 
roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 
oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego 
rzędnej. 
5.4. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji 
projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, 
lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej 
osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety 
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punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 
niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie 
należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami 
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów 
i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Wykonawca powinien 
natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Do wyznaczania 
krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr 
oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy 
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co 
najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i 
wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jako ści prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w 
pkt 5.4. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”             
pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót 
mostowych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”               
pkt 8. 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, 
które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
 - sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
 - uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 - wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
 - wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów, 
 - zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 
oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji   
    i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D - 04.01.01 – 04.02.01 

DOLNE WARSTWY PODBUDÓW 
 
 
 
 
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 
SST –  szczegółowa specyfikacja techniczna 
IBDiM – Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
 
 
SPIS SPECYFIKACJI: 
D - 04.01.01 – 04.02.01 
DOLNE WARSTWY PODBUDÓW 
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

D-04.01.01 
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 

I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
 
 
 
SPIS TREŚCI: 
 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBOT 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego przy realizacji inwestycji: 
„ Remont drogi ci ągu pieszo – jezdnego w m. Bonin, gmina Manowo” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z 
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy 
maszyny, koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. Stosowany sprzęt nie może 
spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, 
D-04.03.01 pkt 4 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 
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wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 
oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 
być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w 
rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy 
dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego 
odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym 
zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany 
w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z 
zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, 
czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 
głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w 
ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 
warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy 
przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is=1,00. W przypadku, gdy gruboziarnisty 
materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 
2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 
dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i 
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zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi 
natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli 
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan i 
ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża, zgodnie z normami. 
6.2.2. Szeroko ść koryta (profilowanego podło ża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równo ść koryta (profilowanego podło ża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją +-0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysoko ściowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż    
 - 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  
 - 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podło ża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-
12 [5]. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być 
większa od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-
06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do + 10%. 
6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 
(profilowanego podło ża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do 
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głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 - Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
 - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 - odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 - załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na   
   odkład lub nasyp, 
 - profilowanie dna koryta lub podłoża, 
 - zagęszczenie, 
 - utrzymanie koryta lub podłoża, 
 - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji  
   technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej 
lub odsączającej podbudowy, przy realizacji inwestycji:  
„ Remont drogi ci ągu pieszo – jezdnego w m. Bonin, gmina Manowo” . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem warstw odsączających, stanowiących część podbudowy 
pomocniczej: 
a) dla drogi ciągu pieszo – jezdnego – o grubości 20 cm 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z określeniami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
− piaski. 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 
 

D15 / d85 ≤ 5 
 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 
 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie 
odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 
 

U = d60 / d10 ≥ 5 
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gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę 
odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę 
odcinającą. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 
spełniać wymagania 
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej 
nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba 
jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć 
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i 
dobrze odwodnione. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− walców statycznych, 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podło ża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. Warstwy odcinająca i 
odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie 
z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików 
lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
w odstępach nie większych niż co 10 m.  
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5.3. Wbudowanie i zag ęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, ręcznie, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy 
odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od 
dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 
zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna 
być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-
04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez 
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszać. 
5.4. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej 
na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w 
celu: 
− stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania 
wymaganej grubości po zagęszczeniu, 
− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien 
użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonywania warstwy 
odcinającej i odsączającej na budowie. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany 
w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  
5.5. Utrzymanie warstwy ods ączającej i odcinaj ącej  
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej 
warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z 
kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej 
warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 
robót. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6.  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych 
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badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa 
określone w p. 2.3. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej zgodnie z normami. 
6.2.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +5 
cm, -2 cm. 
6.2.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową 
łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. Nierówności poprzeczne warstwy 
odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +- 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -1 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
+- 3 cm. 
6.2.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 
tolerancją +- 1 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana 
w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 
wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 
cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i 
ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według 
wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.2.8. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być 
większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według 
PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 
6.3. Zasady post ępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w p. 6.2, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości 
co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału 
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału 
o grubości i jakości 
określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka. 
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą. 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania związanych odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników 
betonowych wystających i wtopionych podczas realizacji inwestycji:  
„ Remont drogi ci ągu pieszo – jezdnego w m. Bonin, gmina Manowo” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument 
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót zawartych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem krawężników i oporników: 
 - krawężników betonowych wystających 15x30cm i 15x22cm na ławie betonowej z  
   oporem, na podsypce cementowo-piaskowej, 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki 
dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
1.5. Wymagania dotycz ące robót 
Wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania dotycz ące materiałów 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
 - krawężniki betonowe, 
 - piasek na podsypkę i do zapraw, 
 - cement do podsypki i zapraw, 
 - woda, 
 - materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
2.3. Kraw ężniki betonowe - klasyfikacja 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
2.3.1. Typy 
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników 
betonowych: 
U - uliczne, 
D - drogowe. 
2.3.2. Rodzaje 
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje 
krawężników betonowych: 
 - prostokątne ścięte - rodzaj „a”, 
 - prostokątne - rodzaj „b”. 
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2.3.3. Odmiany 
W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się 
odmiany: 
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 
2.3.4. Gatunki 
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 
 - gatunek 1 - G1, 
 - gatunek 2 - G2. 
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), 
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-
80/6775- 03/04 [15]. 
2.4. Kraw ężniki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 
Należy zastosować typowe krawężniki drogowe 30x15cm i 22x15cm, 
wyprodukowane np. przez AGROBUD sp. z o.o. w Koszalinie.  
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 
2.4.3. Składowanie 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki 
betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość cm, długość min. 5 cm większą niż szerokość 
krawężnika. 
2.4.4. Beton i jego składniki 
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 
30. W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) 
warstwa krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30. Beton użyty do 
produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
 - nasiąkliwością, poniżej 4%, 
 - ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
 - mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z norma PN-B-06250 [2]. 
2.4.4.2. Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej 
niż „32,5” wg PN-B-19701 [10].  
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
2.4.4.3. Kruszywo 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i 
marek. 
2.4.4.4. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.5. Materiały na podsypk ę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskowa powinien odpowiadać wymaganiom PN-
B- 06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
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Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-
19701 [10]. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.6. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki 
powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 
2.7. Masa zalewowa 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna 
odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania dotycz ące sprz ętu 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
3.2. Sprzęt 
Roboty wykonuje się rzecznie przy zastosowaniu: 
 - betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki   
   cementowo-piaskowej, 
 - wibratorów płytowych, ubijaków rzecznych lub mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania dotycz ące transportu 
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
4.2. Transport kraw ężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej 
z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie 
powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej 
warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 
[12]. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a 
kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewowa należy pakować w bębny 
blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wykonania robót 
Zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 
wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 według normalnej 
metody Proctora.  
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5.3. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.3.1. Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 
gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje 
się w szalowaniu. Beton rozścielony bezpośrednio szalowaniu lub bezpośrednio w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować, co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczna masa zalewowa. 
5.4. Ustawienie kraw ężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno 
wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na 
„wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 
krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z 
BN-64/8845-02 [16]. 
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub 
na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.4.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy 
wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w 
stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawa cementowo-piaskowa stosuje 
się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawężników 
przed zalaniem zaprawa należy oczyścić i zmyć woda. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o 
spoinach zalanych zaprawa należy zalewać, co 50 m bitumiczna masa zalewowa 
nad szczelina dylatacyjna ławy. 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
Zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021[6]. Sprawdzenie kształtu i 
wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami. 
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Sprawdzenie katów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników 
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ±2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 
zgodne z pkt 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacja projektowa. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowana 
niweleta. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ±1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 
m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 
- dla wysokości ±10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ±10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch 
punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią ławy i przyłożona łata nie może przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub 
piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 
±2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 
wynosi ±1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 
projektowanej, które wynosi ±1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 
punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit 
pomiędzy górna powierzchnia krawężnika i przyłożona łata nie może przekraczać 1 
cm,  
d) dokładność wypełnienia spoin bada się, co 10 metrów. Spoiny musza być 
wypełnione całkowicie na pełna głębokość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Zasady obmiaru robót 
Zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zasady odbioru robót 
Zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ul ęgających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 
 - wykonanie koryta pod ławę, 
 - wykonanie ławy, 
 - wykonanie podsypki. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
 - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 - dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 - wykonanie koryta pod ławę, 
 - ew. wykonanie szalunku, 
 - wykonanie ławy, 
 - wykonanie podsypki, 
 - ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
 - wypełnienie spoin krawężników zaprawa, 
 - ew. zalanie spoin masa zalewowa, 
 - zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
 - przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. żwir i mieszanka 
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek. 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 
zgodności i ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania 
15. BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
10.2. Inne dokumenty 
17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 
1979 i 1982 r. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót drogowych przy realizacji inwestycji:  
„ Remont drogi ci ągu pieszo – jezdnego w m. Bonin, gmina Manowo”  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg 
PN-S-06102 i obejmują SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako 
podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z 
kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie podano w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15.  
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach                   
(PN-B-06714, PN-B-04481, BN-64/8931, PN-S-06102) 
2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 
Na warstwę odsączającą stosuje się: 
- żwir i mieszankę wg PN-B-11111, 
- piasek wg PN-B-11113. 
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2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 
Na warstwę odcinającą stosuje się: 
- piasek wg PN-B-11113, 
- miał wg PN-B-11112, 
- geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
- cement portlandzki wg PN-B-19701, 
- wapno wg PN-B-30020, 
- popioły lotne wg PN-S-96035, 
- żużel granulowany wg PN-B-23006. 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych 
efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z 
PN-S-06102. 
2.3.6. Woda 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące 
wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 
miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać 
się zgodnie z BN-88/6731-08. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać 
się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
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5.2. Przygotowanie podło ża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty 
ziemne”. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania 
należy sprawdzić wzorem: 
 
D15 / d85 ≤5  (1) 
 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w [mm], 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w [mm]. 
 
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę 
odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości 
geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza 
się z warunku: 
 
d50 / O90 ≤1,2  (2) 
 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w [mm], 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninę w ilości  
          90% (m/m); wartość parametru O90 powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 
 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach 
równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 
co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 
takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 
projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm 
po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli 
podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może 
nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
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mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością 
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa 
jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności. 
5.5. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej 
na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w 
celu: 
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania 
kruszywa jest właściwy, 
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 
- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do 
mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania 
podbudowy. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy 
po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 
jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 
Wykonawcę robót. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
Częstotliwość oraz zakres badań zgodni z normami. 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego. 
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6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-
77/8931-12 . W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze 
względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, 
lub według zaleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 
gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie 
większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
 
E2 / E1 ≤ 2,2 
 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w 
pkt 2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w 
sposób losowy w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 
zgodnie z normami. 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być 
większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość 
wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
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- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
- moduł odkształcenia zgodnie z BN-64/8931-02  
- ugięcie sprężyste zgodnie z BN-70/8931-06  
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od 
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie 
do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do 
połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez 
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona 
na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Koszty tych dodatkowych robót poniesie 
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie, podano w SST: 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią. 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych. 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 
metodą bromową. 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego. 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 
Los Angeles. 
13. PN-B-06731 żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 
Badania techniczne. 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. świr i mieszanka. 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
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28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 
belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. realizacji inwestycji:  
„ Remont drogi ci ągu pieszo – jezdnego w m. Bonin, gmina Manowo” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument 
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót zawartych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 
Ustalenia zawarte są w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 1.3. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub 
więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni 
drogowej. Grubość warstwy 25cm.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych 
od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 
domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST                         
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu od 0 
do 31,5 mm gr. 25 cm. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 
3. SPRZĘT 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 3. 
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4. TRANSPORT 
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podło ża 
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D -
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem 
lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i 
wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
5.4. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki kruszywa 
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
5.5. Odcinek próbny 
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie 
z zasadami określonymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 5.5. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, 
zgodnie z ustaleniami SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 6.2. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w 
SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST 
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
 - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 - oznakowanie robót, 
 - sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
 - przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
 - dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 - rozłożenie mieszanki, 
 - zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
 - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji  
   technicznej, 
 - utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i przepisy związane podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 10. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem studni (wpustów) 
realizacji inwestycji: „ Remont drogi ci ągu pieszo – jezdnego w m. Bonin, gmina 
Manowo” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę  jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 
krajowych  i wojewódzkich. Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na 
drogach miejskich i gminnych. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem studni chłonnych, które stosuje się w terenie 
równinnym, gdy istnieją trudności odprowadzenia wody rowami, a pod wierzchnią 
nieprzepuszczalną lub częściowo przepuszczalną warstwą gruntu znajduje się grunt 
przepuszczalny o dostatecznej chłonności. 
Studnie chłonne wykonuje się jako gruntowe (wykop jamisty ze skarpami), z kręgów 
betonowych lub żelbetowych, a także z muru klinkierowego, wiercone, wiercono-
kopane i inne. Wymiary studni  z kręgów  betonowych mają średnicę od  0,5 m do 1,5 
m. Studnię chłonną wypełnia się filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw od 
gruboziarnistych (z tłucznia i żwirów) położonych u spodu do drobnoziarnistych (z 
piasku) położonych u góry. Górną warstwę piasku okresowo wymienia się, po jej 
zamuleniu, ręcznie lub mechanicznie. Niniejsze SST dotyczą studni  chłonnych z 
kręgów betonowych lub żelbetowych, najczęściej stosowanych w drogownictwie. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Studnia chłonna - wykop jamisty lub studzienka z kręgów, przeznaczona do 
zbierania wody powierzchniowej i wchłaniania jej przez podłoże gruntowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów stosowanych w studniach chł onnych 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu studni chłonnych są: 

a) dla studni z kręgów - kręgi betonowe lub żelbetowe i materiały filtracyjne. 
2.3. Materiał filtracyjny w studni chłonnej 
Jako materiał filtracyjny, którym zasypuje się studnię chłonną, stosuje się tłuczeń i 
żwir o frakcjach od 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm 
wg PN-B-01100 [1] oraz piasek gruby wg PN-B-02480 [2]. 
Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę,  
wg PN-B-04492 [3]. Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w 
przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2 % masy, wg PN-B-06714-28 [5]. 
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2.4. Kręgi betonowe i żelbetowe 
Kręgi betonowe i żelbetowe powinny odpowiadać wymaganiom  określonym przez 
BN-86/8971-08 [7]. Kręgi betonowe powinny być wykonane z betonu klasy nie 
niższej niż  B 25, a kręgi żelbetowe B 20. Kręgi przeznaczone na studnię, do której 
wprowadza się wodę powierzchniową z rowu powinny być „typu I” wg BN-86/8971-08 
[7], bez gniazd na stopnie złazowe (studnie chłonne przeznaczone do odbioru wody 
ze studzienek ściekowych powinny być „typu II” z gniazdami na stopnie złazowe). 
Powierzchnie kręgów powinny być gładkie, jednolite, bez rys, pęknięć, ubytków i 
rozwarstwień. Wtrącenie ciał obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, 
odłamki cegły itp. należy traktować jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtrąceń. 
Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu złącza są niedopuszczalne. 
Prostopadłość czoła mierzona różnicą wysokości kręgu powinna wynosić ± 5 mm. 
Kręg badany pod ciśnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywać przecieków wody. 
Dopuszcza się zawilgocenie zewnętrznej powierzchni kręgu, jednak bez 
występowania widocznych kropel. Składowanie kręgów powinno odbywać się na 
terenie utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych. Składowanie 
na wyrównanym gruncie nieutwardzonym jest możliwe, jeśli naciski przekazywane na 
grunt nie przekroczą 0,5 MPa. Kręgi mogą być składowane, z zapewnieniem 
stateczności, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do wysokości 1,8 m) bez 
podkładów lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z 
zabezpieczeniem przed przesunięciem. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania studni chłonnej 
Studnie chłonne mogą być wykonane częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. 
Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie, sprzętem 
dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inspektora nadzoru: 

a) koparką do mechanicznego wykonania wykopu pod studnię, 
b) żurawiem samochodowym o udźwigu do 4 t, do ustawiania kręgów studni  w 
gotowym wykopie, 
c) innym, jak: kołowrotem do wyciągania gruntu ze studni wykonywanej metodą 
studniarską, ubijakami ręcznymi, sprzętem do transportu kręgów  i materiałów 
filtracyjnych, itp. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport przy wykonywaniu studni chłonnej 
Kręgi betonowe i żelbetowe w czasie transportu powinny być układane, przy 
zachowaniu warunków układania jak przy składowaniu (punkt 2.4) z tym, że górna 
warstwa kręgów nie może przewyższać ścian środka transportowego o więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej kręgu lub 1/3 jego wysokości.   
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. Zasady wykonania studni chłonnej 
Jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, studnię chłonną należy wykonać, 
gdy: 

− zaistnieją trudności uzyskania odpowiedniego pochylenia podłużnego rowów 
drogowych lub drenów, względnie odprowadzenie wód opadowych z lokalnych 
zagłębień terenu w inny sposób byłoby nieuzasadnione technicznie lub 
ekonomicznie, 
− warstwa gruntu przepuszczalnego, o dostatecznej chłonności, znajduje się na 
głębokości od 1 do 5 m poniżej terenu, 
− poziom wody gruntowej, w warunkach niekorzystnych, znajduje się na 
głębokości zapewniającej możność wchłonięcia wody ze studni, 
− nie występuje ruch wody gruntowej w kierunku do drogi, 
− nie ma przeciwwskazań sanitarnych do wprowadzenia spływów z drogi do 
gruntu. 

Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykop pod studnię chłonną 
powinien być wykonany w sposób dostosowany do głębokości, danych 
geotechnicznych i posiadanego sprzętu. Zaleca się wykonanie wykopu ręcznie do 
głębokości nie większej niż 2 m. Studnia powinna być zagłębiona co najmniej 0,5 m 
w warstwie gruntu przepuszczalnego. 
Wykonanie wykopu poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego 
jest dopuszczalne tylko do głębokości 1 m poniżej poziomu piezometrycznego wód 
gruntowych. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub 
rozplantować przy studni oraz przy rowach dopływowych. Wydobyty grunt powinien 
być składowany przy studni, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokości co 
najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu - dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy 
wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego. 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 
wody poza teren przylegający do wykopu. Studnię należy zabezpieczyć przed 
dopływem wód z otaczającego terenu przez nadanie odpowiednich spadków lub 
obwałowanie studni. 
5.3. Wykonanie studni chłonnej z kr ęgów 
Studnie chłonne z kręgów betonowych lub żelbetowych należy, jeśli dokumentacja 
projektowa nie określi tego inaczej, zagłębić w gruncie albo metodą studniarską albo 
poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kręgów. Metoda studniarska 
wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kręgów jednego na drugim, w 
miejscu lokalizacji studni, a następnie stopniowym ich opuszczaniu w miarę 
pogłębiania studni. Podbieranie gruntu spod krawędzi kręgu dokonuje się od 
wewnątrz studni przy pomocy kilofa i łopaty. Należy zwracać uwagę na równomierne 
podbieranie gruntu wzdłuż całego obwodu kręgu, żeby nie spowodować pochylenia 
studni. 
Wyciąganie gruntu odbywa się: 

a) przy pomocy zwykłego kołowrotu z nawiniętą liną i dwoma kubłami. Kubły 
powinny być uwiązane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze względu na 
bezpieczeństwo pracy, 
b) poprzez wyciąg wolnostojący o udźwigu 0,5 t z napędem spalinowym. 

Metody studniarskiej nie zaleca się stosować w gruncie, w którym można spodziewać 
się grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundamentów, konstrukcji itp. 
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Metoda polegająca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kręgów zakłada 
wykonanie wykopu w takim czasie, aby po jego zakończeniu szybko można było 
przystąpić do ustawiania kręgów. Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono 
inaczej, wykop powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z tym, że 
bezpieczne nachylenia skarp powinny wynosić: 

− w gruntach spoistych (glinach, iłach) niespękanych - 2:1, 
− w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych - 1:1,25. 

Ustawienie kręgów w wykopie wykonuje się za pomocą żurawia o udźwigu do 4 t lub 
innym sposobem uzgodnionym przez Inżyniera. Należy zwracać uwagę na dokładne 
ustawienie poszczególnych kręgów ze złączami prawidłowo dopasowanymi. Materiał 
filtracyjny należy ułożyć w studni w myśl zasad podanych w punkcie 5.3.  Zasypanie 
wykopu wokół studni należy przeprowadzić możliwie jak najszybciej. Do zasypania 
powinien być użyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, 
odpadków). Zasypywanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i 
zagęszczać ubijakami ręcznymi. Wskaźnik zagęszczania gruntu mierzony  wg BN-
77/8931-12 [6] powinien być określony w SST.  Nasypywanie warstwy gruntu i ich 
zagęszczanie w pobliżu studni należy wykonywać w taki sposób, aby nie 
spowodować uszkodzenia kręgów. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola wst ępna przed wykonaniem studni chłonnej 
Kręgi betonowe powinny posiadać świadectwo jakości, wydane przez producenta, 
według zasad ustalonych w BN-86/8971-08 [7]. Materiał filtracyjny (tłuczeń, żwir i 
piasek) powinien być zbadany w zakresie: 

− składu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [4], 
− zawartości związków siarki, wg PN-B-06714-28 [5], 
− wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg PN-B-04492 [3]. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chłonnej 
W czasie wykonywania studni chłonnej należy zbadać: 

a) zgodność wykonania studni z dokumentacją projektową, 
b) pochylenie skarp w studni gruntowej, według zasad podanych w p. 5.3, 
c) prawidłowość ułożenia warstw filtracyjnych, zgodnie z p. 5.3, 
d) poprawność zasypki wykopu wokół studni z kręgów, zgodnie z p. 5.4, 
e) chłonność warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie), 
f) zabezpieczenie studni przed dopływem wód z otaczającego terenu, według  
zasady podanej w p. 5.2. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową studni chłonnej jest - szt. (sztuka) określonego wymiaru. 
Obmiar polega na określeniu liczby sztuk całkowicie wykonanych studni chłonnych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                       
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla studni chłonnej podlegają: 

− wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zagłębione co 
najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego), 
− ustawione kręgi, 
− zasypana studnia  kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 szt. studni chłonnej obejmuje: 

− wyznaczenie studni, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykopanie studni z opuszczeniem kręgów (lub bez), z ewentualnym 
umocnieniem ścian, 
− wypełnienie studni warstwami materiałem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
− wykonanie rowu doprowadzającego lub rowów doprowadzających wodę, 
− rozplantowanie gruntu z wykopu wzdłuż krawędzi studni lub rowu albo 
odwiezienie gruntu na odkład wraz z rozplantowaniem, 
− wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy                     

i określenia. 
2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów. 
3. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczanie 

wskaźnika wodoprzepuszczalności. 
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
5. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową. 
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
7. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe                               

i żelbetowe. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej podczas realizacji inwestycji:  
„ Remont drogi ci ągu pieszo – jezdnego w m. Bonin, gmina Manowo” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument 
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót zawartych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Betonowa kostkę brukowa stosuje się do nawierzchni: 
- jezdnia – szara gr.8 cm 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, 
przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metoda 
wibroprasowania z betonu niezbrojnego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
1.4.2. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w 
celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[10] pkt 1.4. 
1.5. Wymagania dotycz ące robót 
Wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] 
pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania dotycz ące materiałów 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
DM- 00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych Betonowa kostka brukowa może 
mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 
1. odmiana: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości 
wad powierzchni, krawędzi i naroży:  
a) gatunek 1,  
b) gatunek 2, 
3. klasa: 
a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej ni_ 50 MPa, 
b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej ni_ 35 MPa, 
4. barwa: 
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a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 
5. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
a) zalecanymi grubościami są:60 mm i 80 mm . 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki 
spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez 
konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym Betonowa 
kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczna, wydana przez uprawniona 
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa powinna 
odpowiadać wymaganiom określonymi w aprobacie technicznej, a w przypadku 
braku ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury 
badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 
dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 
 - długość i szerokość +-3,0 mm, 
 - grubość +-5,0 mm, 
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
 - 50 MPa, dla klasy „50”, 
 - 35 MPa, dla klasy „35”, 
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze 
NaCl lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metoda zwykła, powinny być 
spełnione jednocześnie następujące warunki: 
 - próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
 - łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 
odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek niezamrażanych, 
 - obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek niezamrażanych nie 
powinno być większe niż 20%, 
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona strata wysokości, nie 
powinna przekraczać wartości: 
 - 3,5 mm, dla klasy „50”, 
 - 4,5 mm, dla klasy „35”, 
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 
powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie 
mniej niż 50 jednostek SRT, 
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i 
ubytków betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor 
powierzchni licowej powinny być jednorodne. (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w 
postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli 
znikają w okresie do 2 lat) 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.3. Materiały na podsypk ę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować 
następujące materiały: 
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a) na podsypkę cementowo-piaskowa pod nawierzchnie 
 - mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku 
spełniającego wymagania PNB-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5], 
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo - piaskowej 
 - piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3, 
c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo- 
piaskowej 
 - do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe 
zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. 
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat 
technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom SST D-05.03.04a 
„Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16], 
 - do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotna 
mieszankę cementowo-piaskowa 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 
b) lub inny materiał zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Składowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i 
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem materiałami innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 
2.4. Kraw ężniki, obrze ża i ścieki 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ustali 
inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek można stosować: 
a) krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu 
wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną, 
b) krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3]. Przy krawężnikach mogą 
występować ścieki wg SST D-08.05.00 „Ścieki”. Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą 
być ustawiane na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a 
i 2.3 b 
b) ławach _wirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania wg 
SST D-08.01.01-08.01.02 „Krawężniki” [17], D-08.03.01 „Betonowe obrzeża 
chodnikowe” [18] i D-08.05.00 „Ścieki” [19]. 
Cement powinien być składowany i przechowywany wg 2.3. 
2.5. Materiały do podbudowy uło żonej pod nawierzchni ą z betonowej kostki 
brukowej 
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 
wymaganiom właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania dotycz ące sprz ętu 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[10] pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Zaleca się układanie betonowej kostki brukowej ręcznie. Do przycinania kostek 
można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). 
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Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne 
(płytowe) z wykładzina elastomerowa, chroniące kostki przed ścieraniem i 
wykruszaniem naroży. Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien 
odpowiadać wymaganiom właściwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym 
dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej 
i zapraw należy stosować betoniarki. Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy 
stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom SST D-05.03.04a „Wypełnianie 
szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16]. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania dotycz ące transportu 
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[10] pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi poprzez beton wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się 
i uszkodzeniem. Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki 
transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać 
załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać 
również dźwigi samochodowe. Palety transportowe powinny być spinane taśmami 
stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie 
transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od 
grubości i kształtu), tak, aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 
kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem 
transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do rozładunku rozładunku. 
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający 
wymaganiom właściwej SST. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wykonania robót 
Zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] 
pkt.5. 
5.2. Podło że i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz 
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami 
przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub 
nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz 
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem 
i zagęszczaniem podłoża” [11]. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z 
dokumentacją projektową 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacja projektowa lub SST. 
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej 
kostki brukowej na: 
a) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
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Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem 
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawa 
cementowo-piaskowa, obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. wypełnienie szczelin piaskiem, 
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności 
jest mniej, gdyż nie występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki 
piaskowej, zaś poz. 5 – wypełnienia szczelin piaskiem. 
5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki 
brukowej powinien być zgodny z dokumentacja projektową. Wykonanie podbudowy 
powinno odpowiadać wymaganiom właściwej SST, np.: 
a) D-04.01.01-04.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” 
[11], Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych 
IBDiM lub indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacja projektowa 
lub SST. Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do 
wykonania obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonymi w pkcie 2.4. 
Ustawianie krawężników, obrzeży powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w 
SST D-08.01.01-08.01.02 Krawężniki” [17],D-08.03.01 „Betonowe obrzeża 
chodnikowe” [18]. Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do 
układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie 
pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej 
lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
5.6. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacja projektowa lub 
SST. Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki 
powinna wynosić po zagęszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 
powinny być zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 
podsypki nie powinny przekraczać +-1 cm. Podsypkę piaskowa należy zwilżyć woda, 
równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. Podsypkę 
cementowo-piaskowa stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnia z kostki. Podsypkę cementowo-piaskowa przygotowuje się w 
betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy 
zachowaniu: 
 - współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
 - wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-
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piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 
wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 
zwałowaniu nawierzchni należy ja polać woda w takiej ilości, aby woda zwilżyła cała 
grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i 
wypełnienie spoin zaprawa musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt 2.2.1 oraz 
deseń ich układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie 
propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Przed 
ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni 
kostek, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 
m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
5.7.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się 
wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 
0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papa 
itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich 
temperaturach otoczenia. 
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w 
tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego 
koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji 
kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. 
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne 
zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z 
wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 
producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i 
dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo 
drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne 
zawsze musi być wsparte praca brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 
dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 
cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury 
technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm 
powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 
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ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i 
studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. 
połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. 
W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzeń 
uzupełnia się kostka cięta, przycinana na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienną działkę robocza nawierzchni na 
podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu 
dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożona nawierzchnie na podsypce piaskowej należy rozebrać i 
usunąć wraz z podsypką. 
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać 
walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 
na kostki całe. 
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
5.7.5.1. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 
mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych 
zaleca się, aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią 
drogi kat 45°, a wierzchołek utworzonego kata prost ego pomiędzy spoinami miał 
kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na 
podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskowa, spełniającą wymagania pkt 2.3 d), jeśli 
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 woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczami z piórami gumowymi. Zaprawę cementowo-piaskowa zaleca się 
przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. 
Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w 
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem 
zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona woda. Zalewa 
powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. Przy wypełnianiu 
spoin zaprawa cementowo-piaskowa należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie 
itp. Po wypełnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie należy 
starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z 
równymi deseniami układania. 
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu 
spoin zaprawa cementowo-piaskowa, należy przewidzieć wykonanie szczelin 
dylatacyjnych co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać 
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przejecie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni 
w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być 
wypełnione trwale zalewami określonymi masami określonymi w pkcie 2.3 e). Sposób 
wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom SST D-05.03.04a 
„Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16]. 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w 
których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy 
przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca 
się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można 
oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce 
cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po 
jej wykonaniu należy przykryć warstwa wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 
cm i utrzymywać ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni 
(przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze 
chłodniejszej) nawierzchnie należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] 
pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej: 
 - aprobatę techniczna, 
 - certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki 
badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, 
 - wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7), 
b) w zakresie innych materiałów 
 - sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
(krawężników, obrzeży), 
 - ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w 
normach, które budzą wątpliwości Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z 
kostki zgodnie z normami. 
6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej: 
1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków, wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, 
kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 
2. Badanie położenia osi nawierzchni w planie 
Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach charakterystycznych  
3. Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i 
szerokość, co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych  
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4. Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Zasady obmiaru robót 
Zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w 
odpowiednich SST wymienionych w punktach 5.4 i 5.5. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zasady odbioru robót 
Zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
według zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ul ęgających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 
 - przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta, 
 - ewentualnie wykonanie podbudowy, 
 - ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
 - wykonanie podsypki pod nawierzchnie, 
 - ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [10] oraz niniejszej SST. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [10] 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 podłoża i wykonanie koryta, 
 - dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 - wykonanie podsypki, 
 - ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
 - ułożenie i ubicie kostek, 
 - wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
 - pielęgnację nawierzchni, 
 - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 
technicznej, 
 - odwiezienie sprzętu. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w 
innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez SST 
wymienione w pkt 5.4 i 5.5. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Polskie Normy 
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych; piasek 
3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, 
mostowe i drogowe 
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw 
10.2. Bran żowe Normy 
1. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
2. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą. 
10.3. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-04.01.01-04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 
3. D-04.04.00-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
4. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego 
5. D-04.05.00-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 
6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
7. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 
8. D-08.01.01-02 Krawężniki 
9. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 
10. D-08.05.00 Ścieki 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej 
studzienki kanalizacyjnej, przy realizacji inwestycji:  
„ Remont drogi ci ągu pieszo – jezdnego w m. Bonin, gmina Manowo” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej 
studzienek kanalizacyjnych. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do 
kontroli lub prawidłowej eksploatacji kanału. 
1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów 
nieprzełazowych, ich konserwacji i przewietrzania. 
1.4.3. Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do 
przejęcia wód opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do 
kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 
1.4.4. Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.5. Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od 
góry do wpustu ulicznego. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej uszk odzonej studzienki 
kanalizacyjnej 
Do przypowierzchniowej regulacji studzienek należy użyć: 
a) materiały otrzymane z rozbiórki studzienek oraz z rozbiórki otaczającej 
nawierzchni, nadające się do ponownego wbudowania, 
b) materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i 
wymiarów, jak materiał rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom: 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 3. 
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3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodz onej studzienki 
kanalizacyjnej 
Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się 
możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
 - piły tarczowej, 
 - młota pneumatycznego, 
 - sprężarki powietrza, 
 - dźwigu samochodowego, 
 - zagęszczarki wibracyjnej, 
 - sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać 
wymaganiom określonym w: 
a) SST D-03.02.01 [2], w przypadku materiałów do naprawy studzienki, 
b) SST, wymienionych w pkt 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów 
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 5. 
5.2. Wykonanie regulacji pionowej studzienki 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie 
regulacji pionowej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, obejmuje: 
1. zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) 
urządzenia podziemnego, 
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki: 
 - ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi 
itp. – w przypadku nawierzchni typu kostkowego), 
 - mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni 
asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i 
rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów 
stalowych itp., 
3. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części z 
ewentualnym uzupełnieniem ubytków. 
4. wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy 
co najmniej B 20, według wymiarów dostosowanych do nawierzchni , a także 
rozebranie deskowania, 
5. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących 
lub nowych materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 - uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty 
techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), 
 - sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego akceptacji. 
6.3. Badania wykonanych robót 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 
 - wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, 
desenia nawierzchni typu kostkowego, 
 - poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej 
nawierzchni i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 - roboty rozbiórkowe 
 - regulacja pionowa studzienki 
 - regulacja pionowa skrzynek urządzeń podziemnych 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 [1] 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: 
 - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 - oznakowanie robót, 
 - roboty rozbiórkowe, 
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 - dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 - wykonanie naprawy studzienki, 
 - ułożenie nawierzchni, 
 - odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko, 
 - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 
technicznej, 
 - odwiezienie sprzętu. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 
3. D-04.01.01-04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 
4. D-04.04.00-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
5. D-04.05.00-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 
6. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania 
7. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. 
Klasyfikacja i wymiary 

 


