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D-00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót   pn" Modernizacja  
chodników z kostki  betonowej  na podbudowie tłuczniowej  na terenie Gminy Kąty Wrocławskie "  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych SST. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.2. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

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

1.4.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

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

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

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji 
nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

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

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

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

1.4.11. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w 
kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika 
projektu stanowią część umowy, a wymagania określone 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/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali 
rysunku.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.Dane określone w 



dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności. Oznakowanie i 
zabezpieczenie robót prowadzone będzie zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego. 

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

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. 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, usunięciem  i niezapłaceniem 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w SST. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 



Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny 
koszt.Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę  
w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe  
z tego tytułu poniesie 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 zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
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/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową.Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu. 

6.4. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające 
odpowiednie dokumenty atestacyjne. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
(2) Książka obmiarów 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 



protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu 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. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w wzorze kosztorysu ofertowego  lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika 
projektu na piśmie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeżeli 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 

 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. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu, 
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/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości  części robót danej branży (etap) lub odbiór danej branży. Odbiór 
częściowy robót dokonuje się wg zasad obowiązujących przy dokonywaniu odbioru ostatecznego. Odbiór częściowy dokonuje 
komisja. Wymagane są dokumenty potwierdzające jakość wykonanych robót. 



8.4. Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, po 
przeprowadzeniu wszystkich odbiorów częściowych (końcowych branż), sprawdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie 
odbiorów częściowych, rozliczeniu finansowym zadań i uzyskaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (potwierdzonej przez 
Kataster Miejski). 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu 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 przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentację 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. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
6. dokumenty atestacyjne, potwierdzające dopuszczenie wyrobów do stosowania w budownictwie, 
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie stanu obiektu na koniec okresu gwarancyjnego i stwierdzeniu ewentualnych wad 
powstałych 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 

 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. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 
953 z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 



D-01.01.01 
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 

1.WSTĘP. 

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyznaczeniem osi 
ulic i punktów wysokościowych niezbędnych do realizacji zamówienia : pn " Modernizacja  chodników z kostki  betonowej  na 
podbudowie tłuczniowej  na terenie Gminy Kąty Wrocławskie "  

1.2.Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  

1.3.Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w  niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie osi trasy i punktów wysokościowych. 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi  polskimi normami i SST  D.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 

Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,SSTi poleceniami 
Inżyniera. 

2.MATERIAŁY. 

2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów. 

Warunki ogólne  stosowania materiałów podano w ST D.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 

2.2.Rodzaje materiałów. 

Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych są: 
- słupki betonowe; 
- pale i paliki drewniane; 
- rury metalowe; bądź inne materiały akceptowane przez Inżyniera. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury 
metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji 
powinny mieć  średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o 
długości  0,30 m i średnicy 0,05 do 0.08 m , a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm i 
długości od 0,04 do    0,05 m. “Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3.SPRZĘT. 

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom określonym  w ST D.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 
- teodolity, niwelatory tyczki, łaty, taśmy- lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 

4.TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M 00.00.00. 

5.WYKONANIE  ROBÓT. 

5.1.Ogólne warunki wykonania robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami  Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
Inżynier dostarczy Wykonawcy materiały  geodezyjne do wytyczenia w terenie punktów głównych osi trasy, skrzyżowań oraz punktów  
wysokościowych krawędzi wysp (repery robocze). W oparciu o materiały dostarczone przez Inżyniera, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  

5.2.Wyznaczenie punktów osi trasy 

Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej lub innej osnowy geodezyjnej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i 
ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m. 



Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędna punktów 
na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu. 

5.3.Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu, zgodnie 
z dokumentacją projektową. Do wyznaczenia konturów nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Wiechy należy 
stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami 
należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 
przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. 

6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

6.1.Ogólne zasady kontroli i jakości robót 

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST D.00.00.00. “Wymagania ogólne”. Kontrolę jakości prac pomiarowych 
związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w 
instrukcji i wytycznych GUGiK. 

7.OBMIAR  ROBÓT. 

Jednostką obmiarową Robót związanych z odtworzeniem ( wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 kilometr trasy drogowej. 

8.ODBIÓR  ROBÓT. 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

9.PŁATNOŚĆ. 

9.1.Ogólne warunki płatności podane są w SST D.00.00.00. 

Przedmiar robót stanowi główną podstawę płatności. 

9.2. Szczegółowe warunki płatności. 

Płatność za 1 kilometr należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli 
geodezyjnej. 
9.2.1.Cena wykonania robót obejmuje: 
a) sprawdzenie  wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych; 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami; 
c) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów; 
d) wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową; 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne 

odtworzenie; 
f) wytyczenie i obsługa zadania   
g) w razie zaistnienia konieczności wyznaczenie granic działki na której realizowana jest inwestycja  
 
9.2.2. Cena wykonania robót obejmuje: 
Wykonanie   dla operatu kolaudacyjnego  mapy powykonawczej wraz z  naniesieniem wszystkich zmian  

9.3.Szczegółowy zakres robót objętych płatnością  

Wg przedmiaru robót 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1.Normy. 

Nie występują 
10.2.Inne dokumenty: 

Instrukcja techniczna 0 - 1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G - 3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
Instrukcja techniczna G - 1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
Instrukcja techniczna G - 2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK,1983. 
Instrukcja techniczna G - 4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
Wytyczne techniczne G -3-2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
Wytyczne techniczne G- 3-1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
 



D-01.02.04  ROBOTY PRZYGOTOWACZE_  
                   ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU, SKARPOWANE  

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu w czasie realizacji zadania pn " Modernizacja  chodników z kostki  betonowej  na podbudowie tłuczniowej  na terenie Gminy 
Kąty Wrocławskie "  
1.2.Zakres stosowania SST 

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

1.3.Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zdjęcie warstwy humusu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w ST D-00.00.00 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-00.00.00 pkt 3.  
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem humusu należy stosować: 
 równiarki 
 spycharki 
 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach gdzie prawidłowe wykonanie robót 
sprzętem zmechanizowanym jest nie możliwe. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w OST D-00.00.00 pkt 4. Transport mas ziemnych pojazdami 
samochodowymi samowyładowczymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-00.00.00 pkt 5. Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych 
powinien być oczyszczony z humusu i darniny. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi zawartymi w dokumentacji 
projektowej. 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu , darni , skarpowanie , 

 Humus ( darń ) należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek i spycharek. W wyjątkowych sytuacjach gdy 
zastosowanie maszyn nie jest możliwe dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
robót(sąsiedztwo budowli, drzew) należy stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonanych mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć w miejscach określonych w dokumentacji lub wskazanych przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej 
warstwy humusu powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST lub wskazana przez Inżyniera, według 
faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 pkt 6. 

6.2. Kontrola usunięcia humusu 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 pkt 7. 



7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu (o grubości wynikającej z dokumentacji projektowej).  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 pkt 9. 

9.2. Szczegółowe warunki płatności 

Cena zdjęcia 1 m2 humusu ( darni)  obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- zdjęcie humusu wraz z przemieszczeniem, załadunkiem, przewiezieniem, wyładunkiem i składowaniem 

9.3. Szczegółowy zakres robót 

Wg przedmiaru robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 



D-01.02.04 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  
                   ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW  DRÓG 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z rozbiórką elementów dróg przy " Modernizacji chodników z kostki betonowej  na podbudowie tłuczniowej na terenie Gminy Kąty 
Wrocławskie "  
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w rozdziale 
“Wymagania ogólne” w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni oraz elementów dróg. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

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

 samochody ciężarowe, spycharki, koparki, ładowarki, młoty pneumatyczne, sprzęt drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

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. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile 
uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia 



uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
dla nawierzchni i podbudowy - m2 (metr kwadratowy), 
dla krawężnika i obrzeża - m (metr), 
dla ław betonowych – m3 (metr sześcienny), 
dla poręczy, ogrodzeń – m (metr), 
dla słupków, wiat – szt. (sztuka). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 
wyznaczenie powierzchni i obiektów przeznaczonych do rozbiórki, 
rozebranie lub zerwanie nawierzchni, 
rozebranie krawężników i obrzeży, 
rozebranie ław betonowych 
rozebranie poręczy, ogrodzeń, słupków i wiat, 
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
koszt składowania odpadów, 
odwodnienie wykopów, 
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 
zabezpieczenie obiektów nie przewidzianych do rozbiórki. 

9.3. Ilość jednostek obmiarowych 

Wg przedmiaru robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

  



D-02.00.00  RBOTY  ZIEMNE  
                    WYKONANIE NASYPÓW 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
nasypów przy  zadaniu pn " Modernizacja  chodników z kostki  betonowej  na podbudowie tłuczniowej  na terenie Gminy Kąty 
Wrocławskie "  

 . 

1.2.Zakres stosowania SST 

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

1.3.Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad przy formowaniu i zagęszczaniu nasypów z gruntu kat. I-III 

1.4.Określenia podstawowe 

Stosowane określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
1.4.1.Wysokość nasypu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych z osi nasypu. 
1.4.2.Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu wg wzoru: 
   Pd 

  Is = -------------- 
   Pds 

gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu gruntowego [Mg/m3]; 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 
zgodnie z PN-88.B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12 
[Mg/m3]; 
1.4.3.Wskaźnik różnorodności – wielkość charakterystyczna zagęszczenia gruntów spoistych, określona wg wzoru: 
   d60 

  U = -------------- 
   d10 

gdzie: 
U - wskaźnik różnorodności; 
d60 - wymiar sita przez które przechodzi 60 % gruntu; 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10 % gruntu; 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

2.MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów 

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

2.2.Przydatność gruntów do budowy nasypów 

Założono, że grunty uzyskane z korytowania nie będą ponownie wbudowane na budowie. Jeżeli jednak parametry tych 
gruntów będą zadawalające i będą przydatne (np. niewysadzinowe piaski lub pospółka) do wykorzystania przy innych robotach 
objętych kontraktem (np. profilowania podłoża ciągów rowerowych, ścieżek rowerowych ) Inżynier może zdecydować przewóz 
materiałów na odkład na miejscu budowy lub poza nim. O przydatności gruntu do ponownego wbudowania decyduje Inżynier.  

Nasypy mają być wykonane z piasku. Wybór gruntu do wykonania nasypów drogowych powinien być dokonany po 
przeprowadzeniu badań laboratoryjnych i zakwalifikowaniu go jako przydatnego, to jest spełniającego wymagania określone w BN-
72/8932-01 oraz dodatkowe wymagania określone w ST i zaakceptowane przez Inżyniera. Akceptacja następuje na bieżąco, w czasie 
trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych. W przypadku stosowania 
materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i 
dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów. 
Wartość wskaźnika różnorodności “U” gruntów użytych do budowy nie powinna być mniejsza od 5. 

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne warunki stosowania sprzętu 



Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczenia. 

3.2.Sprzęt do zagęszczania 

W tablicy 1 podano dla różnych rodzajów gruntów dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania 
powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 
 

Tablica 1 Dane dla doboru sprzętu zagęszczającego dla gruntu niespoistego 

Działanie 
sprzętu 

Rodzaj sprzętu 

Grunt niespoisty 
Piasek, żwir, pospółka 

Uwagi 
Grubość warstwy 

w cm 
Liczba 

przejazdów 

Statyczne 

1.Walce gładkie 
 
 
 
2.Walce okołkowane 
3.Walce ogumione  (samojezdne i 
przyczepne) 

10-20 
 
 
 
- 

20-40 

4-8 
 
 
 
- 

6-8 

Do zagęszczania górnych 
warstw 
Do mokrych gruntów nie nadaje 
się 
 
Dobre do mokrych gruntów 

Dynamiczne 

4.Płyty spadające (ubijaki) 
 
5.Szybko uderzające ubijaki 
6.Walce wibracyjne do 5 ton 
od 5 – 8 ton 
ponad 8 ton 
7.Płyty wibracyjne 
lekkie 
ciężkie 

- 
 

20-40 
30-50 
40-60 
50-80 

 
20-40 
30-60 

- 
 

2-4 
3-5 
3-5 
3-5 

 
5-8 
4-6 

Do mokrych gruntów nie nadaje 
się 
 
 
 
 
 
Zaleca się przy wąskich 
przekopach 

4.TRANSPORT 

4.1.Warunki ogólne transportu  

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

4.2.Wybór środków transportu 

Wybór środków transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania oraz od 
odległości transportu. Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu używanego do wykonania 
nasypu. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

5.2.Przygotowanie podłoża nasypu 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, określone w 
dokumentacji projektowej. 

5.3.Zagęszczenie istniejącego gruntu pod nasypami 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych zalegających w górnej strefie podłoża 
nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 0,97, Wykonawca 
powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być 
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie podłoża to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

5.4.Wykonanie nasypów 

Nasypy powinny być wykonane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w 
dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera.  
5.4.1.Zasady wykonywania nasypów 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 
Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone 

równomiernie na całej szerokości. 



Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu do zagęszczenia. 
Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania 
warstwy poprzedniej. 

Grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. 
Grunty spoiste należy wbudowywać w dole, a grunty niespoiste w górnej warstwie nasypu. 

Warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej 
powierzchni około 4 % ÷ 1 %. 

Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa we wznoszeniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej 
spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. 
Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w 
gruncie tworzącym nasyp. 

Grunt przewieziony wbudowania musi być niezwłocznie wbudowany w nasyp. 
5.4.2.Wykonanie nasypów w okresie deszczów 

Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. jest większa 
od wilgotności optymalnej o więcej niż 20 %. Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, 
przed jej osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany przez Inżyniera.  
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu nie 
zagęszczonego ulega przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez 
Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. 
5.4.3.Wykonanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem Robót należy usunąć śnieg z 
powierzchni wznoszonego nasypu. 

5.5.Zagęszczanie gruntów 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem Sprzętu odpowiedniego 
dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego 
osi. 
5.5.1.Grubość warstwy 

Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu oraz 
założonej warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny 
zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartości dotyczące 
grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano w pkt. 3. 
5.5.2.Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej, z tolerancją  20 %. Jeżeli 
wilgotność naturalna jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20 %, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie 
wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 20 %, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub 
chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien 
być zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wilgotność naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w nasyp, jest 
zbliżona do optymalnej to Wykonawca powinien taki grunt wbudować niezwłocznie, nie dopuszczając do zmiany wilgotności gruntu. 
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzić laboratoryjnie. 
5.5.3.Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony wg normy BN-77/8931-12 powinien na całej szerokości korpusu wynosić 1. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, ze zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, 
doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na 
ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

5.6.Dokładność wykonywania nasypów 

Przy wykonywaniu nasypów obowiązują następujące wymagania: 
szerokość nasypu nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm, a krawędzie korony nie powinny mieć 

wyraźnych załamań, 
rzędne robót ziemnych w stosunku do projektowanych nie mogą przekraczać + 1 i – 3 cm. 
głębokość lokalnych nierówności na powierzchni skarp nasypu nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 metrową. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 



6.2.Sprawdzenie wykonania nasypów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 2, 3 oraz 5 
niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
- badania zagęszczenia nasypu, 
- pomiary kształtu nasypu, 
- zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach na 1 000 m3 warstwy w przypadku określenia 

wartości Is, 

7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest – m3 (metr sześcienny) wykonanych robót w nasypach. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”. Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów 
przedłożonych przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą ST. W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót 
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne warunki płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
Przedmiar stanowi główną podstawę płatności. 

9.2.Szczegółowe warunki płatności 

Płatność za 1 m3wykonanego nasypu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena 1 m3 wykonania nasypów obejmuje: 

- prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopów w dokopie w gruncie kat. I-II, 
- transport gruntu (piasku) z dokopu na miejsce wbudowania w nasyp, 
- dowóz wody, 
- ułożenie geosyntetyku, 
- wykonanie nasypu warstwami wraz z zagęszczeniem zgodnie z wymogami specyfikacji technicznej, 
- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie z dokumentacja projektową, 
- odwodnienie terenu robót, 
- rekultywację terenu przyległego do drogi, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, dotyczących w szczególności właściwości wbudowanych 

gruntów, wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu i nośności górnej warstwy. 

9.3.Szczegółowy zakres robót 

Wg przedmiaru robót 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 



D-04.01.01 PODBUDOWY  
                   PROFILOWANIE  I  ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego  dla zadania  pn " Modernizacja  chodników z kostki  betonowej  na podbudowie 
tłuczniowej  na terenie Gminy Kąty Wrocławskie "  
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoza przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu wg wzoru: 
   Pd 

  Is = -------------- 
   Pds 

gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu gruntowego [Mg/m3]; 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 
zgodnie z PN-88.B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12 
[Mg/m3]; 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania jakościowych robót zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 
Do profilowania i zagęszczania podłoża należy stosować: 

 sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości profilowanego koryta np. spycharek (ewentualnie ładowarek), 

 drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, 

 walce statycznych i wibracyjne, płyty wibracyjne . 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

 Nie występuje. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 Na wykonanym podłożu tzn. wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie powinien odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Ewentualne zniszczenia koryta, spowodowane 
powadzeniem ruchu, Wykonawca usunie na własny koszt. 



5.3. Wykonanie podłoża 

Profil koryta powinien być wyznaczony przez wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymane w czasie robót paliki lub 
szpilki. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi lub w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 
nie większych niż co 10 metrów. 
Nie przewiduje się wbudowywania w nasypy gruntu odspojonego w trakcie profilowania. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoża powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych 
rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
Nie przewiduje się wbudowywania w nasypy gruntu ściętego w trakcie profilowania. Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do 
jego zagęszczania.  
Jeżeli podłoże gruntowe zakwalifikowane zostanie do grupy nośności G1 zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego niż  Is = 1,00 do głębokości 20 cm oraz Is = 0,97 do głębokości od 20 cm do 50 cm. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. Alternatywnie zagęszczenie gruntu można ustalić na podstawie wskaźnika 
odkształcenia I0, równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1, określonych zgodnie z PN-S-
02205:1998. 
Jeżeli podłoże gruntowe zakwalifikowane zostanie do grupy nośności G3 dno koryta nie będzie stanowić podłoża konstrukcji 
nawierzchni. Z uwagi na parametry gruntu zastosowana zostanie warstwa ulepszonego podłoża. W związku z tym nie jest wymagane 
uzyskanie parametrów podłoża gruntowego na dnie koryta, lecz na wierzchu warstwy ulepszonego podłoża (piasku stabilizowanego 
cementem – wg D-04.05.01). W tym przypadku na dnie koryta wymagane jest uzyskanie wskaźnika zagęszczania Is =0,97 w strefie 
obliczeniowej głębokości przemarzania. 
Wilgotność gruntu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

 Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót 
związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do 
układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie 
folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie 
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami (profilowanego podłoża) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny 
być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i zagęszczonego podłoża. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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



9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża obejmuje: 
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
b) odspojenie gruntu, 
c) załadunek odspojonego gruntu na środki transportowe i wywiezienie na składowisko odpadów, 
d) koszt składowania odpadów, 
e) profilowanie podłoża, 
f) zagęszczenie, 
g) utrzymanie podłoża, 
h) przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.3. Ilość jednostek obmiarowych 

Wg przedmiaru robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1.    PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
3. PN-78/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 



  
D-04.04.02 PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO 
                   STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dla zadania  pn " Modernizacja  
chodników z kostki  betonowej  na podbudowie tłuczniowej  na terenie Gminy Kąty Wrocławskie "  
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych  
w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1. 

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. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane , uzyskane w 
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Kruszywem  zakwalifikowanym do wbudowana 
jest  mieszanka 0/31,5 mm  

2.3. Wymagania dla materiałów 

 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 łamane powinny spełniać wymagania wg tablicy 1. 

Tablica 1. 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

właściwości  

Wymagania  

dla podbudowy 
zasadniczej 

dla podbudowy 
pomocniczej 

Badania 
według 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15 
2 Zawartość nadziarna,  % (m/m), nie więcej niż 5 10 PN-B-06714-15 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 40 PN-B-06714-16 

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

 
1 

 
1 PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01 



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 

 
 

50 
 

35 

 
 

PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 PN-B-06714-18 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

PN-B-06714-19 

9 
Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie 
więcej niż 

 

- 

 

- 

PN-B-06714-37 
PN-B-06714-39 

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

 
1 

 
1 PN-B-06714-28 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 

- przy zagęszczeniu IS 1,0 

- przy zagęszczeniu IS  1,0 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

PN-S-06102 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

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

 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie 
jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

 równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być 
stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-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-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę stanowić będzie warstwa piasku stabilizowanego cementem zgodnie z D-04.05.01 ”Ulepszone 
podłoże z piasku stabilizowanego cementem”. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być 
ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie 
palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej, tj. 15 i 18 cm. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).  
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien wynosić Is=1,00. 

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-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 w pkt 2.3 niniejszej SST. 
 
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 (metoda 
II), z tolerancją +10% -20%.Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy według normy BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy wg tablicy 1 lp. 11. Jeżeli nie można określić wskaźnika zagęszczenia, to należy sprawdzić, wg BN-64/8931-02, 
stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1, który nie powinien być większy niż 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 
Maksymalne ugięcie lub minimalne moduły odkształcenia w zależności od wskaźnika zagęszczenia i projektowanego wskaźnika 
nośności zawarte są w tablicy 3. 

Tablica 3. Cechy podbudowy 

Podbudowa z 
kruszywa o 

wskaźniku wnoś nie 
mniejszym niż, % 

Wskaźnik 
zagęszczenia Is 

nie mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie sprężyste pod 
kołem mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm MPa 

40 kN 50 kN 
od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 1,0 1,40 1,60 60 120 

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

120 1,03 1,10 1,20 100 180 

 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. Próbki do badań pełnych 
powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Szerokość podbudowy  

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

6.4.2. Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04.  Nierówności poprzeczne 
podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy  

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Grubość podbudowy  

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż + 10%, -10% . 

6.4.8. Nośność podbudowy 

Dla podbudowy pomocniczej o wskaźniku nośności wnoś=60% - minimalny moduł odkształcenia wg PN-S-06102 powinien 



wynosić E1=60 MPa i E2=120 MPa, a ugięcie sprężyste pod kołem 40 kN 1,40 mm i pod kołem 50 kN – 1,60 mm. 

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. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

9.3. Ilość jednostek obmiarowych 

Wg przedmiaru robót 

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  



D-05.03.23. NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI BRUKOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej dla zadania  pn " Modernizacja  chodników z kostki  betonowej  na podbudowie tłuczniowej  
na terenie Gminy Kąty Wrocławskie "  

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1. 

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. 

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. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej.  
Materiały powinny być zgodne  i badane wg PN-EN 1338 (Betonowe kostki brukowe. Wymagania i badania). 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć , plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostki powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. Krawędzie powierzchni prostopadłych 
mogą być skośne lub zaokrąglone. Do zastosowania wybrano kostkę o grubości 80 mm, fazowaną i niefazowaną. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

na szerokość dla kostki o grubości < 100  2 mm 

na szerokości dla kostki o grubości < 100  2 mm 

na grubości dla kostki o grubości < 100  3 mm 
Kolory kostek zgodnie z dokumentacją projektową. 

2.2.2. Składowanie kostek 
 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże 
powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.2.3. Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, odporność na działanie mrozu, ścieralność 
 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna 
najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
Nasiąkliwość powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 i wynosić nie więcej niż 5%. 
Odporność kostki betonowej na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1:2003. Odporność na 
działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca jeżeli: 
-próbka nie wykazuje pęknięć 
-strata masy nie przekracza 5% 
-obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większa niż 20% 
Ścieralność kostek betonowych określona tarczą Boehmego wg PN-84/B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin 

 Na podsypkę pod nawierzchnię należy stosować miał kamienny 0/2 mm zgodny z PN-B-11112, a do wypełnienia spoin 
piasek wg PN-B-11113. 



 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać 
się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi materiałami kamiennymi. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   

 Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
ręcznie,  
mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek). 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące 
kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi. Kostki w trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Jako środki transportu wewnątrzzakładowego 
kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet 
na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 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-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Konstrukcja nawierzchni 

 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni na gotowej podbudowie, obejmują: 

- przygotowanie i rozścielenie podsypki z miału kamiennego, 
- ułożenie kostek z ubiciem, 
- wypełnienie szczelin piaskiem, 
- oddanie jej do ruchu. 

5.3. Podsypka 

 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.4.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
 Kształt, wymiary i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania Wykonawca przedkłada do zaakceptowania 
Inżynierowi. Barwa kostek została określona w projekcie.  
5.4.2. Warunki atmosferyczne 
 Nawierzchnię na podsypce z miału kamiennego zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
5.4.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót 
zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru 
kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Kostkę układa się w taki sposób aby szczeliny miedzy kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm, kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale 
wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz 20 mm powyżej dna ścieków. Do uzupełnienia przestrzeni przy 
krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek, 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.). 
5.4.4. Spoiny  



 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3. Wypełnienie spoin piaskiem polega 
na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej 
szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
5.4.5. Ubicie nawierzchni z kostek 
 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 niższej w kierunku wyższej i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w 
kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
-w zakresie betonowej kostki brukowej 

a) aprobatę techniczną, 
b) certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w 

przypadku żądania ich przez Inżyniera. 
-w zakresie innych materiałów 

ew. badania właściwości kruszyw, piasku , wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań 
Wartości dopuszczalne 

1 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 

odchyłki od projektowanej 
grubości ±1 cm 

2 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 
 zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce roboczej - 
 położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych 
Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

 rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we 
wszystkich punktach charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

 równość w profilu podłużnym (wg BN-68/8931-
04 łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona 
łatą profilową z poziomnicą i pomiarze prześwitu 
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym 
względnie metodą niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm 

 spadki poprzeczne (sprawdzone metodą 
niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

 szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości 
projektowanej do  ±5 cm 

 sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej lub 
decyzji Inżyniera 

6.4. Badania wykonanych robót 

 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości 
desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, 
spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych  

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, 
spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych  



4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

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

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykonanie podsypki pod nawierzchnię. Odbiór tych robót 
powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie podsypki, 

 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

 ułożenie i ubicie kostek, 

 wypełnienie spoin, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

9.3. Ilość jednostek obmiarowych 

Wg przedmiaru robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

1.PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2.PN-EN-206-1:2003 Beton-część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
3.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
5.PN-EN 1338  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i badania. 

10.2. Branżowe Normy 

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



  
D.07.01.00. 
OZNAKOWANIE PIONOWE NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT  

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania oznakowania pionowego 
dla zadania  pn " Modernizacja  chodników z kostki  betonowej  na podbudowie tłuczniowej  na terenie Gminy Kąty Wrocławskie "  

  

1.2.Zakres stosowania SST 

Zakres stosowania SST jest zgodny z SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oznakowaniem pionowym obejmującym 
ustawienie znaków. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej instrukcji SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej. 
Tarcza znaku – element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczona jest treść znaku.  
Konstrukcja wsporcza znaku – słup(słupy), wysięgnik, wspornik itp. na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami 
służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.) 
Zapora drogowa  wg D10.02.02 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę. 

2.1.Materiały znaków drogowych: 

2.1.1.Słupki do znaków drogowych - wykonane z rur ocynkowanych o średnicy min. 70 mm kotwionych w gruncie na trwałych 
fundamentach. Słupki proste lub profilowane, od góry zaślepione u dołu wyposażone w tzw. wąsy kotwiące. Stosowane materiały 
muszą być atestowane. 
2.1.2.Znaki drogowe  - nowe blaszane odblaskowe ( kategoria wielkości-średnia). Tarcze znaków  ocynkowane, lica znaków z folii 
odblaskowej II generacji. Odwrotna strona tarczy znaków i tabliczek powinna mieć barwę szarą. Stosowane materiały muszą być 
atestowane. 
2.1.3.Uchwyty do mocowania znaków - zamocowanie poprzez uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub płaskownik przymocowany do 
tarczy znaku. Obejmy powinny mieć możliwość regulacji dla dostosowania zacisku do średnicy słupków. Stosowane materiały muszą 
być atestowane. 
2.1.4.Piasek – na podsypkę pod fundamenty konstrukcji wsporczych, 
2.1.5.Beton klasy B-15 – na fundamenty konstrukcji wsporczych, wymagania według   PN-88/B-06250. 

3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D - 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

3.1.Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego: 

- koparka kołowa, 
- betoniarka przewoźna, 
- sprzęt spawalniczy, 
- środki transportu do przewozu materiałów, 

4.TRANSPORT 

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

4.1.Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed  
uszkodzeniem i przesuwaniem. 
Transport cementu powinien odbywać się z godnie z BN-88/6731-08 [27]. 



Transport kruszywa powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06712[3]. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D - 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Wymiary znaków drogowych, liternictwo, symbole i kolorystyka powinny być zgodne z „Instrukcją o znakach drogowych pionowych” 
MP – Dz.U. załącznik nr 16 poz. 120 z 9.03.1994r. oraz dokumentacją projektową. 
Konstrukcje wsporcze powinny być zgodne z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” (I i II strefa wiatrowa). 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej i znaków drogowych zgodnie z instrukcją KOR 3-A. 
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych należy wykonać zgodnie z KPED.  
Fundamenty należy wykonać z betonu B-15 na podsypce piaskowej. Wymiary zgodnie z KPED 
Połączenie konstrukcji wsporczych ze znakami drogowymi wykonać przy pomocy uniwersalnych uchwytów do znaków. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D - 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

6.2.Kontrola i badania w trakcie robót 

- badania jakości materiałów pod względem zgodności z SST, 
- prawidłowość wykonania i zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji wsporczych wg instrukcji KOR 3-A, 
- prawidłowość wykonania wykopów pod fundamenty konstrukcji wsporczych znaków drogowych, 
- prawidłowość wykonania podsypki i fundamentów (klasa użytego betonu, zagęszczenie), 
- wykonanie zasypki wokół fundamentów (KPED), 
- prawidłowość połączenia konstrukcji wsporczej z fundamentem (KPED) 

7.OBMIAR ROBÓT 

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

7.1.Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 szt. znaków. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D - 00.00.00. „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wyniki 
pozytywne. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane oznakowanie pionowe zgodnie z warunkami kontraktu. 

9.1 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa znaków obejmuje : 
- demontaż istniejącego oznakowania pionowego 
- magazynowanie znaków i słupków przez okres trwania budowy 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- zakup nowych znaków i słupków oraz dostarczenie ich na miejsce montażu 
- dostarczenie zdemontowanych znaków i słupków na miejsce montażu 
- wykonanie wykopu pod fundamenty, wykonanie fundamentu, zamocowanie słupków  
- montaż znaków na słupkach  
- uprzątnięcie terenu w miejscu ustawienia znaków i słupków 
- utrzymanie i ochrona wykonanego oznakowania pionowego . 

9.2.Szczegółowy zakres robót objętych płatnością  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

1. - PN-B-06250 Beton zwykły 
2. - PN-B06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. - PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 
4. - PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
5. - PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
6. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Most 
 
 



D - 08.03.01   ELEMENTY  ULIC  
                      KRAWĘŻNIKI  BETONOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem 
krawężników betonowych dla zadania  pn " Modernizacja  chodników z kostki  betonowej  na podbudowie tłuczniowej  na terenie 
Gminy Kąty Wrocławskie "  
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w rozdziale 
“Wymagania ogólne” w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem prasowanych 
krawężników betonowych 15x30x100 wystających, wtopionych na ławie betonowej z oporem i i położonych na płask na ławie 
betonowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące 
oraz nawierzchnie drogowe. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
prasowane krawężniki betonowe, 
piasek na podsypkę i do zapraw, 
cement do podsypki i zapraw, 
woda, 
beton C 12/15 do wykonania ławy pod krawężniki. 

2.3. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 

2.3.1. Kształt i wymiary 
 Należy stosować krawężniki w gatunku 1 o wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną lub inne za zgodą Inżyniera. 

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
 Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1. 

Tablica 1.  Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 

Szczerby i uszkodzenia krawędzi i 
naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe powierzchnie:  

 - liczba max 2 

 - długość, mm, max 20 

 - głębokość, mm, max 6 

 



2.3.3. Składowanie 

 Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian, 
gatunków i wielkości.  Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 

2.3.4. Beton i jego składniki 

2.3.4.1. Beton do produkcji krawężników 

 Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-EN 206-1, klasy C25/30.  
 Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
nasiąkliwością, poniżej 5%, 
ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-EN 206-1. 

2.3.4.2.  Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701. Przechowywanie 
cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.3.4.3. Kruszywo 

 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.3.4.4. Woda 

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

2.4. Materiały na podsypkę 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 . 
 Cement na podsypkę powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-
19701. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

2.5. Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować  beton klasy C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt  

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport krawężników 

 Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe układać należy na 
środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.  Kruszywa można przewozić 
dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę 
zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających 
przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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



5.3. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w 
szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  Krawężników nie należy spoinować. 

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce  cementowo-piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawężników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników 
betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie 
z wymaganiami tablicy 1. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru 
stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
c) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 

1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego 

krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m 

ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, 

trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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



7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
wykonanie ławy, 
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie szalunku, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, 
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.3. Ilość jednostek obmiarowych 

Wg przedmiaru robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Wspólne wymagania i badania 
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 



  

D-08.03.01  ELEMENTY  ULIC 
                   OBRZEŻA BETONOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem 
betonowego obrzeża chodnikowego dla zadania  pn " Modernizacja  chodników z kostki  betonowej  na podbudowie tłuczniowej  na 
terenie Gminy Kąty Wrocławskie "  

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego 
obrzeża chodnikowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
beton do wykonania ław C 12/15, 
cement wg PN-B-19701, 
piasek do zapraw wg PN-B-06711. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.3.1. Wymiary i kształt 

 Należy stosować obrzeża w gatunku 1 o wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną lub inne za zgodą Inżyniera. 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka,   m 

długość ± 8 

szerokość i wysokość ± 3 

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w 
tablicy 2. 



Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

 

2 

20 

6 

 liczba, max 
 długość, mm, max 
 głębokość, mm, max 

2.4.4. Składowanie 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i 
gatunków.  Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek. 
2.4.5. Beton i jego składniki 
 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206-1, klasy C25/30 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

 Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować  beton klasy C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1. Materiały do zaprawy 
cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport obrzeży betonowych 

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

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 . 

5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni 
obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.  Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być 
obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Obrzeży należy spoinować zaprawą 
cementową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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



6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Badania pozostałych materiałów 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
ławy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

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

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

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

9.3. Ilość jednostek obmiarowych 

Wg przedmiaru robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-EN 206-1  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
2. PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
3. PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
4. PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
5. PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
6. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Wspólne wymagania i badania 
8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Krawężniki i obrzeża.  



D-09.00.00. ZIELEŃ  DROGOWA 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniem 
trawników dla zadania  pn " Modernizacja  chodników z kostki  betonowej  na podbudowie tłuczniowej  na terenie Gminy Kąty 
Wrocławskie "  
. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zakładaniem i pielęgnacją 
trawników. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Ziemia urodzajna 

 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m 

wysokości, 
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 

 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i 
zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w 
sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z 
osiedli mieszkaniowych. 
 Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty jako komponent do wyrobu 
kompostu - PN-G-98011. 
  Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z 
oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz 
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 

2.1. Nasiona traw 

 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.2. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 



3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

 Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
teren powinien być wyrównany i splantowany, 
ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie 

wyrównana, 
przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 
siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, 
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla 

podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 
 Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 
następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała 

wysokości 10 do 12 cm, 
ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów 

(dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 
koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość 

koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą 

ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
 Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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



6.2. Trawniki 

 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
rozścielenie ziemi urodzajnej z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi , 
prawidłowego uwałowania terenu, 
zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
gęstości zasiewu nasion, 
prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników . 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
- zakładanie trawników, 
- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

9.3. Ilość jednostek obmiarowych 

Wg przedmiaru robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011  Torf rolniczy 
2. PN-R-67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-R-67030  Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


