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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót w związku z  naprawą drogi dojazdowej PPOŻ, zatoki autobusowej nr 1 i nr 2 oraz
usunięcia wady nawierzchni przy wjeździe głównym na terenie Centrum Terapii Nerwic w Mosznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy określający szczegóły prowadzenia
prac budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

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
(drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.

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

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

1.4.4.  Droga  tymczasowa  (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu  pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.5. Dziennik robót - dziennik, wydany przez Inwestora, stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych
oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.7. Kierownik  robót  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona  drogi  -  jezdnia  z  poboczami  lub  chodnikami,  zatokami,  pasami  awaryjnego  postoju  i  pasami
dzielącymi jezdnie.

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

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

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

1.4.12. Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa  ścieralna  -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio  oddziaływaniu  ruchu  i  czynników

atmosferycznych.
b) Warstwa  wiążąca  -  warstwa  znajdująca  się  między warstwą  ścieralną  a  podbudową,  zapewniająca  lepsze

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa  wyrównawcza  -  warstwa  służąca  do  wyrównania  nierówności  podbudowy lub  profilu  istniejącej

nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni  służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może

ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia

nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem  cząstek  podłoża.  Może  zawierać  warstwę
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
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g) Warstwa  mrozoochronna  -  warstwa,  której  głównym  zadaniem  jest  ochrona  nawierzchni  przed  skutkami
działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.14. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

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

1.4.16. 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.

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

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

1.4.19. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.20. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

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

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

1.4.23. Przedsięwzięcie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia  drogowego  lub  całkowita
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.24. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

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

1.4.26. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy,
dziennik  robót,  egzemplarz  dokumentacji  projektowej  i  SST.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentację  projektową  stanowi  uproszczony  projekt  techniczny  oraz  pomocniczo  ekspertyza
techniczna dotycząca działań naprawczych opracowana przez AR-DOM Biuro Projektowo Usługowe.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera dla Wykonawcy
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy
tak jakby zawarte były w całej  dokumentacji.  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona
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odpowiednich  zmian  i  poprawek.  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 być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą
w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

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

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  na  terenie  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 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 Inżyniera.
Koszt  zabezpieczenia  terenu budowy nie  podlega odrębnej  zapłacie i  przyjmuje się,  że jest  włączony w cenę
umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma obowiązek znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie  uzasadnione kroki  mające na celu stosowanie  się  do przepisów i  norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających ze skażenia,  hałasu lub innych przyczyn powstałych  w
następstwie jego sposobu działania. 

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

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

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 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.  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  Wykonawca  użył  materiałów
szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  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.
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1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów  i
wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Pojazdy  i  ładunki  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 Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel  nie  wykonywał  pracy w warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty związane  z  wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).
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 Inżyniera
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii  materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do
kontroli  przez  Inżyniera.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.

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.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inżyniera  w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera
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.  Wykonawca  będzie
usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST  oraz
poleceniami  Inżyniera.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności  za ich dokładność.  Decyzje  Inżyniera  dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 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.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później  niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie
przeprowadzać pomiary 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,  Inżynier  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z
umową.

6.2. Badania i pomiary

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

6.3. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie
później jednak niż w terminie określonym w umowie.

6.4. Badania prowadzone przez Inżyniera

Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie
oceniać zgodność materiałów i  robót  z wymaganiami  SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy
lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier 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
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wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik robót

Dziennik  robót  jest  wymaganym dokumentem obowiązującym Wykonawcę  w okresie  od  przekazania
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika robót
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku robót 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 robót protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i  opatrzone datą i
podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do dziennika robót 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 Inżyniera,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów

robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 dane dotyczące 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 robót będą przedłożone Inżynierowi
do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika robót Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

(2) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

a) protokoły przekazania terenu budowy,
b) protokoły odbioru robót,
c) protokoły z narad i ustaleń,
d) korespondencję na budowie.

(3) 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 budowy będą zawsze dostępne  dla  Inżyniera  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
Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru  będą  wpisane  do  rejestru  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach
podanych w ślepym kosztorysie  lub gdzie  indziej  w SST nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia
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wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

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

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera. 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
rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

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

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.

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 robót  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie  Inżyniera.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inżyniera zakończenia robót i  przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inżyniera  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
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przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  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:

1. dziennik robót i rejestr obmiaru (oryginały),
2. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.  Wszystkie  zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności
jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  w  danej  pozycji  kosztorysu.  Cena  jednostkowa  lub  kwota
ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na
jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na

teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika

budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
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1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w związku z naprawą drogi dojazdowej PPOŻ, zatoki autobusowej nr 1 i nr 2 oraz usunięcia wady
nawierzchni przy wjeździe głównym na terenie Centrum Terapii Nerwic w Mosznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy określający szczegóły prowadzenia
prac budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  rozbiórką
elementów dróg:

– kostki POLBRUK
– płyt ażurowych 60/40/8
– podbudowy

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany poniżej,
lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:

• ładowarki,
• samochody ciężarowe,
• młoty pneumatyczne,
• piły mechaniczne,
• koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

Roboty  rozbiórkowe  elementów  dróg  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  elementów
wymienionych w pkt  1.3,  zgodnie  z dokumentacją  projektową,  SST lub  wskazanych przez Inżyniera.  Roboty
rozbiórkowe  można  wykonywać  mechanicznie  lub  ręcznie  w  sposób  określony  w  SST  lub  przez  Inżyniera.
Elementy i materiały rozbiórkowe powinny być usunięte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest:

● rozebranie nawierzchni z kostki POLBRUK.................................................................m2
● rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ................................................................. m2
● rozbiórka podbudowy kamiennej .................................................................................m2

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

      a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:
● wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
● rozkucie i zerwanie nawierzchni,
● załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
● wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

b) dla rozbiórki podbudowy:
● wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
● rozkucie i zerwanie podbudowy,
● załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
● wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Warunki BHP przy robotach rozbiórkowych
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-02.00.01

ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót  ziemnych w związku z  naprawą drogi  dojazdowej PPOŻ, zatoki  autobusowej  nr 1 i  nr  2 oraz
usunięcia wady nawierzchni przy wjeździe głównym na terenie Centrum Terapii Nerwic w Mosznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy określający szczegóły prowadzenia
prac budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy  i
obejmują:

(a) wykonanie wykopów w celu wykonania podbudowy

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie 

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

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

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

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2 Sprzęt do robót ziemnych

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

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
b) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
c) sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii  gruntu
(materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  od  odległości  transportu.  Zwiększenie
odległości  transportu ponad wartości  zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy,  dotyczących
dodatkowej zapłaty za transport.

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. Odwodnienia pasa robót ziemnych

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji
określonymi w pkt 5.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót

Czynności  wchodzące w zakres sprawdzenia jakości  wykonania robót  określono w punkcie  6 SST D-
02.01.01

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie
Inżyniera  Wykonawca  wymieni  je  na  właściwe,  na  własny koszt.  Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe
odchylenia cech od określonych w Polskich Normach powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego
koszt.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Obmiar robót ziemnych

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

8. ODBIÓR ROBÓT

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

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział  i  opis
gruntów

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205 Drogi  samochodowe.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i

badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia

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

10.2. Inne dokumenty

a) Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.01.01

WYKONANIE  WYKOPÓW
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii w związku z naprawą drogi dojazdowej PPOŻ, zatoki autobusowej nr
1 i nr 2 oraz usunięcia wady nawierzchni przy wjeździe głównym na terenie Centrum Terapii Nerwic w Mosznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy określający szczegóły prowadzenia
prac budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy.

1.4. Określenia podstawowe

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

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

4. TRANSPORT

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

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót  podano w SST D-02.00.01 pkt 5.  Sposób wykonania skarp wykopu
powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia

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

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

Strefa  korpusu Minimalna wartość Is dla:
ruch mniejszy
od ciężkiego

1,00

Górna warstwa o grubości 20 
cm

Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni robót 
ziemnych 0,97

Jeżeli  grunty  rodzime  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  nie  spełniają  wymaganego  wskaźnika
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1.
Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  określone  w  tablicy  1  nie  mogą  być  osiągnięte  przez  bezpośrednie
zagęszczanie gruntów rodzimych,  to należy podjąć środki  w celu ulepszenia gruntu podłoża,  umożliwiającego
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone
w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.
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5.3. Ruch budowlany

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności  z wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej . W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

1. odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
2. zapewnienie stateczności skarp,
3. odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
4. dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
5. zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 

b) m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:

1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
2. oznakowanie robót,
3. wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek,
4. odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
5. profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
6. zagęszczenie powierzchni wykopu , 
7. przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 03.02.01

KANALIZACJA  DESZCZOWA
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące wykonania  i
odbioru robót w związku z naprawą drogi dojazdowej PPOŻ, zatoki autobusowej nr 1 i nr 2 oraz usunięcia wady
nawierzchni przy wjeździe głównym na terenie Centrum Terapii Nerwic w Mosznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy określający szczegóły prowadzenia prac
budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
elementów kanalizacji deszczowej obejmującej:

– wpust uliczny odwodnienia liniowego
– przykanaliki śr. 150 mm z rur PVC SN8

1.4. Określenia podstawowe

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

1.4.2. Kanały

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

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Rury kanałowe

2.2.1. Rury PCV typ SN 8

Rury przeznaczone do wykonania przykanalików.

2.3. Studzienki ściekowe

2.3.1. Wpusty uliczne żeliwne

Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom Polskich Norm. 

2.8. Składowanie materiałów

2.8.1. Rury kanałowe

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach
drewnianych.  Podobnie  na  podkładach  drewnianych  należy  układać  wyroby  w  pozycji  stojącej  i  jeżeli
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według
poszczególnych grup, wielkości i  gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
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2.8.2. Wpusty żeliwne

Skrzynki  lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej  przestrzeni,  na paletach w stosach o
wysokości maksimum 1,5 m.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  kanalizacji  deszczowej  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:

● koparek podsiębiernych,
● sprzętu do zagęszczania gruntu,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport rur kanałowych

Rury  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

4.3. Transport wpustów żeliwnych

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

Przed  przystąpieniem do  robót  Wykonawca  dokona  ich  wytyczenia  i  trwale  oznaczy je  w terenie  za
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

5.3. Roboty ziemne

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

5.4. Przygotowanie podłoża

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt
naturalny o nienaruszonej  strukturze dna wykopu.  W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót)
podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi
sączkami odwadniającymi. W gruntach gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki,
żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST.

5.5. Roboty montażowe

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej,  to  spadki  i  głębokość  posadowienia  rurociągu
powinny spełniać poniższe warunki:
a) najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8
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m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
b) dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰,

c) głębokość  posadowienia  powinna  wynosić  w zależności  od  stref  przemarzania  gruntów,  od  1,0  do  1,3  m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność
odpowiedniego ocieplenia kanału.

5.5.1. Przykanaliki

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej  to  przy  wykonywaniu  przykanalików  należy
przestrzegać następujących zasad:
d) trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia do

wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego),
e) minimalny przekrój  przewodu  przykanalika  powinien  wynosić  0,15  m długość  przykanalika  od  studzienki

ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24
m,

f) spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ 
g) kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
h) włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o (optymalnym 60o),

5.5.2. Studzienki ściekowe

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny
być  z  wpustem  ulicznym  żeliwnym  i  osadnikiem.  Przy  umieszczeniu  kratek  ściekowych  bezpośrednio  w
nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej.

5.5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien
być  równomiernie  układany i  zagęszczany po  obu  stronach  przewodu.  Wskaźnik  zagęszczenia  powinien  być
zgodny z określonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca  jest  zobowiązany do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w zakresie  i  z
częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna
obejmować:

● badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
● badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża  z  kruszywa

mineralnego lub betonu,
● sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
● sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
● sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek)

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 :

● wykonanie studzienek wpustów szt
● ułożenie przykanalików PVC śr 150 mm m
● podłączenie wpustów kpl
● podłoża z materiałów sypkich gr 20 cm m2
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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  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
a) roboty montażowe wykonania przykanalika,
b) wykonane studzienki ściekowe,
c) zasypany  zagęszczony wykop.

Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

● oznakowanie robót,
● dostawę materiałów,
● wykonanie robót przygotowawczych,
● wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
● wykonanie studzienek wpustów
● ułożenie przykanalików PVC śr 150 mm
● regulacja wysokościowa wpustów
● zasypanie i zagęszczenie wykopu,
● przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

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

Wymagania i badania
  3.     PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
  4.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni

drogowych
  5.     PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna
  6.     PN-B-12751 Kamionkowe  rury  i  kształtki  kanalizacyjne.  Kształty

i wymiary
  7.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
  8.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
  9.     PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
10.     PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)
11.    PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
12.    PN-H-74080-01 Skrzynki  żeliwne  wpustów deszczowych.  Wymagania

i badania
13.    PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C
14.    PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
15.    PN-H-74101 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych
16.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17.    BN-62/6738-03,04,
07        

Beton hydrotechniczny

18.    BN-86/8971-06.00,
01

Rury  bezciśnieniowe.  Kielichowe  rury  betonowe  i
żelbetowe „Wipro”
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19.    BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe
20.    BN-86/8971-08 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Kręgi  betonowe

i żelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

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

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

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych
z rur „Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r.

25. Wytyczne  eksploatacyjne  do  projektowania  sieci  i  urządzeń  sieciowych,
wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  BPC  WiK  „Cewok”  i  BPBBO
Miastoprojekt-  Warszawa,  zaakceptowane  i  zalecone  do  stosowania  przez
Zespół  Doradczy  ds.  procesu  inwestycyjnego  powołany  przez  Prezydenta
m.st. Warszawy - sierpień 1984 r.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.00

PODBUDOWA  Z  KRUSZYW.
WYMAGANIA OGÓLNE

26



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót  w związku z  naprawą drogi dojazdowej PPOŻ, zatoki autobusowej nr 1 i nr 2 oraz
usunięcia wady nawierzchni przy wjeździe głównym na terenie Centrum Terapii Nerwic w Mosznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy określający szczegóły prowadzenia
prac budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  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 zasadniczą.

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 dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Rodzaje materiałów

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 [3]  powinna  leżeć między krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji
mechanicznej

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

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

2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania

Badania
wedługLp. Wyszczególnienie

Kruszywa naturalne Kruszywa łamane
Żużel

właściwości Podbudowa
zasadnicza pomocnicza zasadnicza pomocnicza zasadnicza pomocnicza

1 Zawartość ziarn
mniejszych niż 0,075 mm,

% (m/m)

od 2 do
10

od 2
do 12

od 2 do
10

od 2
do 12

od 2 do
10

od 2 do 12 PN-B-06714
-15 [3]

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

PN-B-06714-15 [3]

3 Zawartość ziarn
nieforemnych

%(m/m), nie więcej niż

35 45 35 40 - -
PN-B-06714-16 [4]

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

więcej niż
1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

5 Wskaźnik piaskowy po
pięcio-krotnym

zagęszczeniu metodą I lub
II wg PN-B-04481, %

od 30 do
70

od 30  do
70

od 30 do
70

od 30 do
70

- - BN-64/8931-01 [26]

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

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714-42 [12]

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

PN-B-06714-18 [6]
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8 Mrozoodporność,  ubytek
masy  po  25  cyklach
zamraża-
nia,  %(m/m),  nie  więcej
niż

5 10 5 10 5 10
PN-B-06714-19 [7]

9
Rozpad  krzemianowy  i
żela-
zawy łącznie, % (m/m), nie
więcej niż

- - - - 1 3

PN-B-06714-37 [10]
PN-B-06714-39 [11]

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

1 1 1 1 2 4 PN-B-06714-28 [9]

11 Wskaźnik  nośności  wnoś

mie-szanki  kruszywa,  %,
nie mniejszy niż:
a)  przy  zagęszczeniu  IS 
1,00
b)  przy zagęszczeniu  IS 
1,03

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

PN-S-06102[21]

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• koparki do rozkładania mieszanki,
• walców do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe,

ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport materiałów

Kruszywa można przewozić  dowolnymi  środkami transportu w warunkach zabezpieczających je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SSST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

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

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

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

5.5. Utrzymanie podbudowy 

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw  przeznaczonych  do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości określone niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2.

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

Częstotliwość badań

Lp. Wyszczególnienie badań
Minimalna

liczba badań na
dziennej działce

roboczej

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy

przypadająca na
jedno badanie

(m2)

1 Uziarnienie mieszanki 

2 Wilgotność mieszanki 2 100

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 1000 m2

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

każdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

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

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

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

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie  każdej  warstwy  powinno  odbywać  się  aż  do  osiągnięcia  wymaganego  wskaźnika
zagęszczenia.  Zagęszczenie  podbudowy  należy  sprawdzać  według  BN-77/8931-12  [30].  W  przypadku,  gdy
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 100 m2, lub według
zaleceń Inżyniera.
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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. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

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

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

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy Max co 20 m

2 Równość podłużna Max co 20 m

3 Równość poprzeczna Max co 20 m

4 Spadki poprzeczne Max co 20 m

5 Rzędne wysokościowe Max co 20 m

6 Ukształtowanie osi w planie Max co 20 m

7 Grubość podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej,

lecz nie rzadziej niż raz na 100 m2

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

100 m2

8 Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na

każde 100 m

6.4.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +2 cm, -2 cm.

6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, nierówności  poprzeczne podbudowy należy
mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,
-  10 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 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  2 cm.

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej   5%,
- dla podbudowy pomocniczej +5%, -5%.
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6.4.8. Nośność podbudowy

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

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o
wskaźniku

wnoś nie
mniejszym 

Wskaźnik
zagęszczenia

IS   nie
mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie
sprężyste pod kołem, mm

Minimalny moduł
odkształcenia mierzony płytą

o średnicy 30 cm, MPa

niż,   % 40 kN 50 kN od
pierwszego

obciążenia E1

od drugiego
obciążenia E2

80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

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

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca  wykona  naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią
głębokość,  zgodnie  z  decyzją  Inżyniera,  uzupełnione  nowym  materiałem  o  odpowiednich  właściwościach,
wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli  nośność  podbudowy  będzie  mniejsza  od  wymaganej,  to  Wykonawca  wykona  wszelkie  roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie:
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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

ziarn
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie

nasiąkliwości
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie

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

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

siarki metodą bromową
10. PN-B-06714-37 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  rozpadu

krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  rozpadu

żelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności

w bębnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane

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

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych

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

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

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

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

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

nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  wskaźnika

piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia

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

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

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

10.2. Inne dokumenty

a) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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        SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.02

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót  w związku z  naprawą drogi dojazdowej PPOŻ, zatoki autobusowej nr 1 i nr 2 oraz
usunięcia wady nawierzchni przy wjeździe głównym na terenie Centrum Terapii Nerwic w Mosznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  określający  szczegóły  prowadzenia  prac
budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

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.

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 dotyczące 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 dotyczące 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 frakcji 0/63 i 0/31.5. Kruszywo powinno
być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Wymagane kruszywo bazaltowe (szarogłazowe),
nie dopuszcza się wykorzystania kruszywa granitowego.

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.

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.

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 podłoża

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.
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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.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczące rozkładania i  zagęszczania mieszanki podano w SST S 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 JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne  zasady kontroli  jakości  robót  podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.  Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem 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 dotyczące 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 postępowania 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.

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 PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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:
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(a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
(b)oznakowanie robót,
(c) sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
(d)przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
(e) dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
(f) rozłożenie mieszanki,
(g) zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
(h)przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
(i) utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy i przepisy związane podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.05.01

PODBUDOWA  Z   KRUSZYWA 
 STABILIZOWANEGO   CEMENTEM

39



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem podbudowy   i  ulepszonego  podłoża  z   kruszywa
stabilizowanego cementem w związku z  naprawą drogi dojazdowej PPOŻ, zatoki autobusowej nr 1 i nr 2 oraz
usunięcia wady nawierzchni przy wjeździe głównym na terenie Centrum Terapii Nerwic w Mosznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy określający szczegóły prowadzenia
prac budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
podbudowy z  kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa wytwarzanym fabrycznie  w mieszarkach
stacjonarnych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatków ulepszających,  np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego,  dobranych w optymalnych ilościach,
zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.

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

2. MATERIAŁY

2.1. Cement

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. Właściwości Klasa cementu
32,5

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

- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy

- cement portlandzki z dodatkami

16
16
16

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

32,5

3 Czas wiązania:
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h
60
12

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10

2.2. Kruszywa

Do  stabilizacji  cementem  można  stosować  piaski,  mieszanki  i  żwiry  albo  mieszankę  tych  kruszyw,
spełniające wymagania podane w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 

 Lp. Właściwości Wymagania Badania według

1 Uziarnienie
a) ziarn pozostających na sicie  # 2 mm,  %,

nie mniej niż:
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm,

%, nie więcej niż:

30

15

PN-B-06714-15
[4]
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2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza niż: wzorcowa

PN-B-06714-26
[5]

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej
niż: 0,5

PN-B-06714-12
[3]

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,
%, poniżej: 1

PN-B-06714-28
[6]

2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej
warstwy  powinna  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-32250  [13].  Bez  badań  laboratoryjnych  można  stosować
wodociągową  wodę  pitną.  Gdy  woda  pochodzi  z  wątpliwych  źródeł  nie  może  być  użyta  do  momentu  jej
przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie
próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza
przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

3. SPRZĘT

Wg. SST 04.04.00

4. TRANSPORT

Wg. SST 04.04.00

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Podbudowa z  kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest
zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli
prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-04.04.00.

5.4. Skład mieszanki cementowo - kruszywowej

Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się taki
dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
zawartości cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża

Lp. Kategoria
Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy

suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa

zasadnicza
podbudowa
pomocnicza

ulepszone
podłoże

1 KR 2  - 6 8

2 KR 1 8 10 10

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości. Zaprojektowany skład mieszanki
powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody.
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Czas mieszania  w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty,  o  ile krótszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość
podawania  materiałów  powinna  być  ustalona  i  na  bieżąco  kontrolowana  w  taki  sposób,  aby  zapewnić
jednorodność mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i
-20% jej  wartości.  Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i  podłoże zwilżyć wodą. Mieszanka
dowieziona  z  wytwórni  powinna  być  układana  przy  pomocy  układarek  lub  równiarek.  Grubość  układania
mieszanki  powinna  być  taka,  aby  zapewnić  uzyskanie  wymaganej  grubości  warstwy po  zagęszczeniu.  Przed
zagęszczeniem  warstwa  powinna  być  wyprofilowana  do  wymaganych  rzędnych,  spadków  podłużnych  i
poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej  równości  profilu  warstwy.  Od użycia  prowadnic  można  odstąpić  przy zastosowaniu  technologii
gwarantującej  odpowiednią  równość  warstwy,  po  uzyskaniu  zgody  Inżyniera.  Po  wyprofilowaniu  należy
natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.

5.6. Grubość warstwy

Orientacyjna  grubość  poszczególnych  warstw  podbudowy  z  gruntu  lub  kruszywa  stabilizowanego
cementem nie powinna przekraczać:
20 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jeżeli  projektowana grubość warstwy podbudowy jest  większa od maksymalnej,  to  stabilizację  należy
wykonywać w dwóch warstwach. Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii
mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

5.7. Zagęszczanie

Zagęszczanie  warstwy   kruszywa  stabilizowanego  cementem  należy  prowadzić  przy  użyciu  walców
gładkich,  wibracyjnych  lub  ogumionych,  w  zestawie wskazanym  w  SST  lub  zagęszczarek  płytowych.  W
przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej
muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. Wszelkie miejsca
luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez
zerwanie  warstwy  na  pełną  grubość,  wbudowanie  nowej  mieszanki  o  odpowiednim  składzie  i  ponowne
zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.04.00

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-04.04.00 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża podano w SST D-04.04.00 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00

7. OBMIAR ROBÓT

Zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.00

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady dotyczące ustalenia podstawy płatności podano w SST D-04.04.00
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.23

NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI 
BRUKOWEJ  ORAZ PŁYT AŻUROWYCH
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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 wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej  w związku z naprawą drogi
dojazdowej PPOŻ, zatoki autobusowej nr 1 i nr 2 oraz usunięcia wady nawierzchni przy wjeździe głównym na
terenie Centrum Terapii Nerwic w Mosznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy określający szczegóły prowadzenia
prac budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej i płyt ażurowych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Betonowa  kostka  brukowa  -  prefabrykowany  element  budowlany,  przeznaczony  do  budowy  warstwy
ścieralnej  nawierzchni,  wykonany  metodą  wibroprasowania  z  betonu  niezbrojonego  niebarwionego  lub
barwionego,  jedno-  lub  dwuwarstwowego,  charakteryzujący  się  kształtem,  który  umożliwia  wzajemne
przystawanie elementów.

1.4.2.  Betonowa  płyta  ażurowa  -  prefabrykowany  element  budowlany,  przeznaczony  do  budowy  warstwy
ścieralnej  nawierzchni,  wykonany  metodą  wibroprasowania  z  betonu  niezbrojonego  niebarwionego  lub
barwionego,  jedno-  lub  dwuwarstwowego,  charakteryzujący  się  kształtem,  który  umożliwia  wzajemne
przystawanie elementów.

1.4.3.  Spoina  -  odstęp  pomiędzy  przylegającymi  elementami  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. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [10] pkt 2.

2.1.2. Betonowa kostka brukowa  

Betonowa  kostka  brukowa  może  mieć  następujące  cechy  charakterystyczne,  określone  w  katalogu
producenta:

• kostka jednowarstwowa
• klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,
• kostka szara, z betonu niebarwionego,
• długość: 200 mm do 280 mm,
• szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,
• grubość: 80 mm

2.1.3. Betonowa płyta ażurowa  

Betonowa  płyta  ażurowa  może  mieć  następujące  cechy  charakterystyczne,  określone  w  katalogu
producenta:

• płyta jednowarstwowa
• klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,
• płyta szara, z betonu niebarwionego,
• długość: 600 mm,
• szerokość: 400 mm,
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• grubość: 80 mm

 2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:

 na podsypkę cementowo - piaskową pod nawierzchnię mieszankę o Rm=1.5 MPa
 do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo - piaskowej mieszankę o Rm=1.5 MPa

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  

Układanie betonowej kostki brukowej i płyty ażurowej może odbywać się:
 ręcznie

Do przycinania kostek im płyt  można stosować specjalne narzędzia tnące (np.  przycinarki,  szlifierki  z
tarczą).  Do  zagęszczania  nawierzchni  należy  stosować  zagęszczarki  wibracyjne  (płytowe)  z  wykładziną
elastomerową, chroniące kostki i płyty przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne 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 i  płyty ażurowe mogą  być  przewożone  na  paletach  -  dowolnymi  środkami
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej  15 MPa. Kostki i  płyty w
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

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.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 5.

5.2. Podłoże 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 nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mieć skuteczne
odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. Podstawowe czynności przy
wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo - piaskowej i wypełnieniem spoin
zaprawą cementowo - piaskową, obejmują:
a) wykonanie podbudowy,
b) wykonanie obramowania nawierzchni
c) przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo - piaskowej,
d) ułożenie kostek i płyt z ubiciem,
e) przygotowanie zaprawy cementowo - piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
f) wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
g) pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
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5.4. Podsypka

Rodzaj  podsypki  i  jej  grubość  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SST.  Jeśli
dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 35
cm,  a  wymagania  dla  materiałów na podsypkę powinny być  zgodne z pktem 2.3.  Podsypkę piaskową należy
zwilżyć  wodą,  równomiernie  rozścielić  i  zagęścić  lekkimi  walcami  (np.  ręcznymi)  lub  zagęszczarkami
wibracyjnymi  w  stanie  wilgotności  optymalnej.  Podsypkę  cementowo  -  piaskową  stosuje  się  z  zasady  przy
występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki i płyt. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin
zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych i płyt ażurowych

5.6.1 Warunki atmosferyczne

Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  i  płyt  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 i płyty
należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnię na
podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.6.2 Ułożenie nawierzchni z kostek i płyt

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym
fragmencie  robót  zaleca  się  stosować  kostki  i  płyty  dostarczone  w  tej  samej  partii  materiału,  w  której
niedopuszczalne są różne odcienie .

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod
względem kształtu lub wymagających kompozycji  kolorystycznej  układanych deseni oraz różnych wymiarów i
kształtów. Kostkę i płyty układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania
podsypka zagęszcza się.  Powierzchnia kostek i  płyt  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  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, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

5.6.3 Ubicie nawierzchni z kostek i płyt

Ubicie  nawierzchni  należy przeprowadzić  za  pomocą  zagęszczarki  wibracyjnej  (płytowej)  z  osłoną  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.  Po  ubiciu
nawierzchni wszystkie kostki i płyty uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na całe.

5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnię  na  podsypce  cementowo  -  piaskowej  ze  spoinami  wypełnionymi  zaprawą  cementowo-
piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać
ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej i płyty ażurowej

 aprobatę techniczną,
 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy 

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp
.

Wyszczególnienie
badań i pomiarów Częstotliwość badań

Wartości
dopuszczalne

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Co 10 m
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Co 10 m
3 Sprawdzenie obramowania

nawierzchni
Co 10 m

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem
liniowym lub metodą niwelacji)

Bieżąca kontrola w 10 punktach
dziennej działki roboczej:
grubości, spadków i cech

konstrukcyjnych w porównaniu
z dokumentacją projektową i

specyfikacją

Wg pktu 5.6;
odchyłki od

projektowanej
grubości 1 cm

5 Badania wykonywania nawierzchni
z kostki i plyt

a) zgodność z dokumentacją
projektową

Sukcesywnie na każdej działce
roboczej

-

b) położenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 10 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunięcie od
osi projektowa-

nej do 2 cm
c) rzędne wysokościowe
(pomierzone instrumentem

pomiarowym)

Co 10 m w osi i przy
krawędziach oraz we wszystkich
punktach cha-rakterystycznych

Odchylenia:
+1 cm; -1 cm

d) równość w profilu podłużnym
(wg BN-68/8931-04 [9] łatą

czterometrową)

Jw. Nierówności do
5 mm

e) równość w przekroju
poprzecznym (sprawdzona łatą

profilową z poziomnicą i
pomiarze prześwitu klinem

cechowanym oraz przymiarem
liniowym względnie metodą

niwelacji)

Jw. Prześwity mię-
dzy łatą a po-
wierzchnią do

5 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone
metodą niwelacji)

Jw. Odchyłki od do-
kumentacji pro-

jektowej do
0,3%

g) szerokość nawierzchni
(sprawdzona przymiarem

liniowym)

Jw. Odchyłki od
szerokości

projektowanej
do  2 cm

h) szerokość i głębokość
wypełnienia spoin i szczelin

(oględziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dług.

10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej

działki roboczej

i) sprawdzenie koloru kostek, płyt
i desenia ich ułożenia

Kontrola bieżąca Wg dokumenta-
cji projektowej

lub decyzji Inży-
niera

6.4. Badania wykonanych robót

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni

Lp
.

Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
nawierzchni

Wizualne sprawdzenie jednorodności
wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów,

spękań, plam, deformacji, wykruszeń,
spoin i szczelin

2 Badanie położenia osi nawierzchni w Sprawdzenie położenia osi co 10 m i w
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planie punktach charakterystycznych 
3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna

i poprzeczna, spadki poprzeczne i
szerokość

Co 10 m i we wszystkich  punktach
charakterystycznych 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i
szczelin w nawierzchni, pomiędzy

krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz
wypełnienie spoin i szczelin

We wszystkich  punktach
charakterystycznych 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 8. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta,
 ewentualnie wykonanie podbudowy,
 wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
 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 PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne 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 i płyt ażurowych obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 przygotowanie podłoża,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 wykonanie podsypki,
 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.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

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
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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. Branżowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy

nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

8. BN-64/8931-01 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  wskaźnika
piaskowego

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

10.3. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

10. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
11. D-

04.01.0104.03.01
Dolne  warstwy  podbudów  oraz  oczyszczenie  i
skropienie

12. D-
04.04.0004.04.03

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

13. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego
14. D-

04.05.0004.05.04
Podbudowy  i  ulepszone  podłoża  z  gruntów  lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

15. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
16. D-05.03.04a Wypełnianie  szczelin  w  nawierzchni  z  betonu

cementowego
17. D-08.01.0102 Krawężniki
18. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe
19. D-08.05.00 Ścieki
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