
 1 

 
 
1 Wstęp 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach „Przebudowa chodnika prowadzącego do Wiejskiego Centrum Rekreacji                         
i Wypoczynku w Pniewie gm. Bedlno.” 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy je stosować                        
w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót opisanych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 
 
1.3.1.   Zakres zasadniczy 
Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kontrakt z uwzględnieniem wszystkich zmian dokonanych zgodnie z 
kontraktem oraz przygotuje i przekaże Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty wykonawcy oraz dokumentację 
powykonawczą. 

 
Zakres kontraktu obejmuje: 
 
1. Demontaż istniejących krawężników drogowych 
2. Częściowe skucie istniejącej podbudowy 
3. Demontaż istniejących chodników 
4. Wykonanie ławy betonowej po krawężniki drogowe  
5. Montaż krawężników drogowych 
6. Montaż obrzeży chodnikowych  
7. Uzupełnienie podbudowy z kamienia łamanego  
8. Ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowej 
 
 
1.3.2.   Lokalizacja. 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją zlokalizowane będą w Pniewie gm. Bedlno. 
 
1.3.3.   Warunki gruntowo - wodne 
Występują roboty remontowo-modernizacyjne bez wpływu na warunki gruntowo-wodne w rejonie budynku. 
 
1.3.4.   Stan istniejący terenu 
Obecnie teren jest zagospodarowany. Projektowane roboty nie mają wpływu na istniejące zagospodarowanie terenu. 
 
1.3.5.   Zieleń 
Nie przewiduje się ingerencji w zieleń istniejącą. 
 
1.3.6.   Uzbrojenie terenu 
Nie przewiduje się żadnych robót i jakichkolwiek zmian w uzbrojeniu terenu. 
 
1.4.      Określenia podstawowe. 

Użyte w specyfikacji określenia należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo 
budowlane oraz w Warunkach Kontraktu. 

 
 
1.5.      Stan formalno-prawny 

Dla robót objętych niniejszą specyfikacją  Inwestor dokona zgłoszenia do Starostwa Powiatowego                      
w Kutnie 
 
 
1.6.      Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca zaprojektuje (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukończy roboty zgodnie z 
Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy 
materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy, niezbędny personel oraz inne rzeczy i usługi konieczne do 
zrealizowania robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, zgodność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przedłoży szczegóły organizacji i metod, które Wykonawca 
proponuje przyjąć do realizacji robót do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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1.7.      Dokumentacja Budowy 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 
1. Kosztorys ofertowy wykonawcy 
2. Dziennik Budowy 
 
1.8.      Wymagane Dokumenty Wykonawcy 
Wykonawca  w ramach   ceny  kontraktowej, sporządzi  niżej  wymienione opracowania techniczno-organizacyjne               
i projekty części Robót: 
1.  Projekt organizacji robót dla całości kontraktu. 
2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbędne do realizacji robót budowlano- montażowych. 

Dotyczy to w szczególności opracowań elementów realizowanych w oparciu o propozycje techniczne                             
i rozwiązania indywidualne Wykonawcy, które nie są szczegółowo opracowane w dokumentacji wykonawczej 
oraz wszystkich elementów zamiennych i dodatkowych 

3. Inne opracowania projektowe, których wykonanie wynikać będzie z zaakceptowania przez Zamawiającego 
rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę. 

4.  Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.8 niniejszej Specyfikacji. 
 
1.9.      Powykonawcza Dokumentacja Budowy 
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu kontraktu stanowią: 
 
-   Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi  zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania Robót, opatrzone przez Kierownika Budowy klauzulą zgodności wykonania i podpisem. 
-    Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy): 

• zgodności wykonania elementów robot z godnie przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej 

nieruchomości, budynku lub lokalu, 
•  właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 

uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
-    Dokumentacja odbiorowa obejmująca 

• protokóły wszystkich prób, sprawdzeń, inspekcji i odbiorów robót zanikających, odbiorów częściowych oraz 
odbiorów końcowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w tym w szczególności protokóły z prób 
ciśnieniowych instalacji, prób instalacji elektrycznych, prób szczelności zbiorników, prób drożności 
kanałów i przewodów, 

• protokóły pierwszego uruchomienia urządzeń, protokóły pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej, 
protokóły badania wentylacji grawitacyjnej, protokóły pomiarów natężenia oświetlenia, protokóły pomiaru 
natężenia hałasu 

• Protokóły z przeprowadzenia prób końcowych 
• Komplet dokumentów dotyczących materiałów i urządzeń dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę 

w szczególności dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty, świadectwa 
jakości, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji 

 
1.10. Zgodność Robót z Kontraktem 
 
1.10.1.      Wymagania ogólne 

Specyfikacje techniczne, rysunki robót oraz projekt budowlany i wykonawczy stanowią część kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w 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 Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z kontraktem. Dane określone w 
kontrakcie będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i urządzenia będą 
niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
 
1.11.     Plac Budowy 
 
1.11.1.      Lokalizacja 

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z określeniem w p. 1.3.3. szczegółowa 
lokalizacja placu budowy i jego granice zostaną określone bezpośrednio z Zamawiającym. 
 
1.11.2.      Własność terenu placu budowy 
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Teren, na którym jest zlokalizowany plac budowy jest własnością Zamawiającego i jako taki zostanie 
udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego. 
 
1.11.3.      Dojazd do Placu Budowy 

Dojazd do Placu Budowy będzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawca będzie zobowiązany do 
utrzymania istniejącej drogi w stanie przejezdnym i bieżącego usuwania uszkodzeń drogi powstałych w trakcie 
korzystania z niej. 
Wykonawca uwzględni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robót oraz zapewni odpowiedni do tego 
sprzęt. 
W żadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie będzie podstawą roszczeń Wykonawcy, również w zakresie 
przedłużenia czasu na ukończenie robót. 
 
1.11.4.      Zasilanie Placu Budowy 

Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbrojenie zasilające w media. Zasilanie niezbędne dla potrzeb 
wykonania Robót będzie zapewnione w sposób następujący. 

 
Woda 
Wykonawca będzie uprawniony do korzystania z istniejącej na placu budowy instalacji wodociągowych. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejącej instalacji wodociągowej przed uszkodzeniem lub 
zanieczyszczeniem i zobowiązany do naprawy wszelkich uchybień w tym zakresie na własny koszt. 
 
Energia elektryczna 
Wykonawca będzie uprawniony do korzystania z istniejącej na placu budowy instalacji energetycznej. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejącej instalacji energetycznej przed uszkodzeniem lub 
zanieczyszczeniem i zobowiązany do naprawy wszelkich uchybień w tym zakresie na własny koszt. 
Wykonawca wyposaży własną instalację elektryczną w podlicznik energii i będzie ponosił jej koszty według wskazań 
podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energii Zakład Energetyczny. 
 
Telekomunikacja 
W trakcie realizacji Robót na Placu Budowy nie będzie dostępna stacjonarna sieć telekomunikacyjna (telefon). 
Wykonawca zapewni komunikację z placem budowy przy pomocy telefonów bezprzewodowych. 
 
1.11.5.      Ochrona Placu Budowy 

Wykonawca zapewni ochronę placu budowy i robót zgodnie z własnymi potrzebami i poniesie jej koszty. 
Koszty te uważać się będzie za uwzględnione w cenie kontraktowej. Forma ochrony pozostaje do decyzji 
Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialności za kompletność i stan robót. 
 
1.11.6.      Oznakowanie Placu Budowy 

Wykonawca dokona na własny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 
Budowlane. Koszt ten uważać się będzie za uwzględniony w cenie kontraktowej. 
Poza określonym wyżej oznakowaniem Wykonawca nie umieści na placu budowy żadnych innych oznakowań 
(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
1.11.7.      Usunięcie zieleni 
Roboty stanowiące przedmiot niniejszej specyfikacji nie kolidują z istniejącą zielenią. 
 
 
1.12.     Bezpieczeństwo budowy 
 
1.12.1.      Wymagania ogólne 

Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający: 

• spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

• warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia 
w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności, 

• niezbędne warunki do korzystania z obiektów administracyjnych przez osoby niepełnosprawne, w 
szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, 
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•  ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, określonymi w odrębnych przepisach, 
•  ochronę dóbr kultury, 
•  ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

 Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich winna obejmować w szczególności: 
• zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
• ochronę przed pozbawieniem: 

- możliwości korzystania z wody,  kanalizacji,  energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, 
- dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

• ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 
promieniowanie, 

• ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 
Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp odpowiednio do 
przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w 
przepisach. 
Zagospodarowując plac budowy należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i 
przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby 
niepełnosprawne. 
 
1.12.2.      Bezpieczeństwo pożarowe 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru: 

• nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 
• ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 
• ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 
• możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia: 
• przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności: 

- zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, 
- warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia 

gaśnicze, 
- zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 
- wymagania dotyczące dróg pożarowych, 

• wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania: 
- gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, 
- klas odporności ogniowej elementów budynku,  
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,  
- niepalności materiałów budowlanych,  
- stopnia palności materiałów budowlanych,  
-  toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

 
1.12.3.      Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 
Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i 
zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

• wydzielania się gazów toksycznych, 
• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 
• niebezpiecznego promieniowania, 
• zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
• nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 
• występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 
• niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 
• przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
• ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 
• nadmiernego hałasu i drgań. 

 W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających   
• Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - “Bezpieczeństwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r. 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 
 
 

1.12.4.      Bezpieczeństwo konstrukcji 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia 
mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

• zniszczenia całości lub części budynku, 
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• przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
• uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 
przemieszczeń elementów konstrukcji, 
• zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz 
stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne 
nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w 
obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne 
przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są 
dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 

• lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową trwałość                 
i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych części budynku, 

• odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową 
włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych 
budynku i elementów wykończenia, 

• drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz przechowywanych 
przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom 
dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla 
bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 
 
1.12.5.      Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, 
który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref 
pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 
• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 
• organizacji pracy na budowie, 
• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 
 

1.13. Personel Wykonawcy 
Wykonawca zatrudni do wykonania robót odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami kontraktu. W szczególności 
Wykonawca powierzy obowiązki Kierownika Budowy i kierowników robót osobom spełniającym wymagania ustawy 
Prawo budowlane i wymagania kontraktu. Funkcje te pełnić będą osoby wymienione jako personel Wykonawcy 
zatrudniony w związku z kontraktem w odpowiednim formularzu kwalifikacji technicznych. 
Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzącej w skład personelu Wykonawcy zatrudnionego w związku z 
kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzoru . W przypadku konieczności dokonania takiej zmiany Wykonawca 
wystąpi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmiany, załączając do wniosku pełną informację o kwalifikacjach 
proponowanej osoby wraz kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań ustawy  
prawo budowlane. 
 
 
 
 
1.14.    Opracowania i prace geodezyjno - kartograficzne 
 
1.14.1.      Wymagania ogólne 
Opracowania i czynności geodezyjne wykonują podmioty posiadające niezbędne uprawnienia zawodowe w tym 
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
 
1.14.2.      Opracowania geodezyjne do celów projektowych 
Dla realizacji robót objętych kontraktem nie przewiduje się wykonania opracowań geodezyjnych dla celów 
projektowych. 
 
1.15.    Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.) 
Wykonawca będzie się stosował do wymagań Ustawy Prawo Budowlane, a  w szczególności: 

• Ustanowi Kierownika Budowy spełniającego wymagania Ustawy. 
• Oznakuje plac budowy. 
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• Zapewni ochronę placu budowy oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje i 
wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Będzie prowadził i dziennik budowy. 
• Będzie   przestrzegał   przepisów  w  zakresie   stosowania   materiałów   dopuszczonych   do stosowania w 

budownictwie. 
 

1.16.    Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Placem Budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu wydania świadectwa przejęcia. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
przejęcia. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem terenu, który został przekazany pod 
budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 
montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 
właściciela terenu, na którym prowadzone będą prace. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. O ile Zamawiający podejmie na placu budowy działania mające na 
celu ochronę placu budowy i robót będzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w żadnym przypadku nie 
zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania robót i placu budowy, ani też nie będzie stanowić podstawy do 
jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 
 
1.17.    Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Jeżeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robót zostanie stwierdzone występowanie uzbrojenia to 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń uzgodnienie sposobu 
ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora. Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.18.     Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, a w szczególności: 

• stosować się do Ustawy z dnia 16 października 1991 r o ochronie przyrody, 
• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach, 
• stosować się do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 

maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.      
• stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne. 

 
2      Materiały i urządzenia 
 
2.1        Wymagania formalne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie 
materiały będą fabrycznie nowe, chyba że inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna akceptacja Inspektora 
Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 

• wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami: 
- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z 
aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych, 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
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• wyroby budowlane: 
- oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby znajdujące się w określonym przez Komisją Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane wg indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi 
normami. 
Szczegółowe zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do jednostkowego stosowania w obiekcie, 
szczegółowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych oraz jednostki organizacyjne 
upoważnione do ich wydawania, a także zakres oraz szczegółowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania 
kryteriów technicznych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
Systemy oceny zgodności dla poszczególnych rodzajów wyrobów budowlanych, wzory deklaracji zgodności oraz 
sposób znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. 
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania 
będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
 
 
2.2 Materiały maj ące kontakt z wodą spożywczą 
Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą posiadać certyfikat dopuszczający do zastosowania w 
budownictwie w obiektach mieszkalnych 
Wykonawca przed zastosowanie takich materiałów przedstawi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
 
2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 

• Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji. 

• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

 
 

2.4 Dostawa materiałów na Plac Budowy 
Materiały dostarczane na Plac Budowy będą podlegać sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 dni przed 
dostawą materiałów Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i zgłosi materiały do sprawdzenia podając ich 
specyfikację ilościową i jakościową. Materiały będą podlegać sprawdzeniu w zakresie ich zgodności z Kontraktem. 
Do sprawdzenia materiałów Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty poświadczające zgodność 
materiałów z wymaganiami Kontraktu, w szczególności dokumenty poświadczające dopuszczenie materiałów do 
stosowania w budownictwie. 
 
2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiału. 
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2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.7 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 
2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
 
3 Sprzęt 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien 
spełniać wymagania określone odrębnymi przepisami, w szczególności przepisami w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 

• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
 

• Wykonawca zapewni, że używany przez niego sprzęt nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w szczególności 
dróg poza placem budowy błotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. 
Wykonawca zapewni, że każda jednostka sprzętu przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie 
oczyszczona. Wszelkie wyposażenie i obsługę konieczną w tym celu Wykonawca zapewni na własny koszt i 
będzie utrzymywał przez cały czas wykonania robót. 
 

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

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Jeżeli ST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 

zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 

4.     Transport 
• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu powinny być 
używane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny spełniać wymagania określone odrębnymi przepisami, w 
szczególności przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w kontrakcie, 
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym kontraktem. 

• Wykonawca   zapewni,   że   używane   przez   niego  jednostki   transportu   nie   spowodują zanieczyszczenia 
terenu, w szczególności dróg poza placem budowy błotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek 
innymi odpadami. Wykonawca zapewni, że każda jednostka transportu przed opuszczeniem placu budowy 
zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposażenie i obsługę konieczną w tym celu Wykonawca zapewni 
na własny koszt i będzie utrzymywał przez cały czas wykonania robót. 

 
• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 
• Koszty związane ze spełnieniem w/w wymagań Wykonawca uwzględni w swoim wynagrodzeniu. 
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5.     Wykonanie robót 

 
5.1.  Wymagania ogólne. 

5.1.1. Wykonawca jest zobowiązany  (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia  
robót określonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich 
wad. 

5.1.2. Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia i dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niezbędny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 

5.1.3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, skutki i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 
dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i 
Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z kontraktem. 

5.1.4. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako 
obszary robocze. 

5.1.5. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 
sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z placu budowy wszelki złom, 
odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 

5.1.6 Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych 
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru . Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w 
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 

 
5.2. Rozwiązania alternatywne 

5.2.1 Wykonawca może przedstawić w ofercie rozwiązania alternatywne do wymienionych elementów robót. 
5.2.2. W każdym przypadku rozwiązanie alternatywne zaproponowane przez Wykonawcę musi zapewniać 

parametry techniczne i jakościowe nie niższe niż dla rozwiązań zawartych w Dokumentach 
Przetargowych. 

5.2.3. Rozwiązanie alternatywne może zostać zaakceptowane przez Zamawiającego w drodze negocjacji 
oferty wybranego Wykonawcy, o ile rozwiązanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez 
Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do dostosowania wszystkich rozwiązań związanych 
ze zmianą, w tym do wykonania stosownych projektów zamiennych. Projekty te będą podlegać 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Żadne czynności związane z zakupem, dostawą lub montażem 
elementów stanowiących przedmiot rozwiązania alternatywnego nie będą rozpoczęte przed 
zatwierdzeniem przez Zamawiającego stosownych projektów zamiennych. 

5.2.4. Wszystkie koszty związane z zastosowaniem zaakceptowanych rozwiązań alternatywnych uważane będą 
za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w związku z zastosowaniem rozwiązań alternatywnych 
nie będzie miał prawa do żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w szczególności dotyczących 
zmiany ceny lub czasu na ukończenie. 

 
5.3.  Harmonogram Robót 

 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogramu robót całej budowy   przewidzianych w 
kontrakcie. 
Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem pełnego zakresu robót objętego kontraktem 
włącznie ze wszystkimi elementami w zakresie projektowania, wykonawstwa, prób, testów i odbiorów, 
przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzeń i pozwoleń instytucji 
do tego uprawnionych. 
Wykonawca uwzględni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczności wpływające na postęp robót z 
warunkami pogodowymi włącznie tak, aby ukończyć roboty w czasie wymaganym przez kontrakt. 
Wykonawca będzie na bieżąco analizował harmonogram w celu zaplanowania i przygotowania wszystkich środków 
niezbędnych, aby w terminie ukończyć roboty. W szczególności, gdy roboty będą opóźnione Wykonawca dokonywał 
będzie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wraz z programem działań 
niezbędnych dla nadrobienia opóźnień. 
 
6. Kontrola jako ści robót 

 
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. System 
ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru będzie uprawniony do kontroli 
systemu w każdym jego aspekcie. 
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich, będą 
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przedkładane Inspektorowi Nadzoru do wiadomości na jego żądanie. 
 
6.1. Pobieranie próbek 
Jeżeli okaże się to konieczne na polecenie Inspektora Nadzoru będą pobierane próbki materiałów oraz Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, 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. 
 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 
 
6.3. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.4.    Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z kontraktem. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
6.5.     Próby Końcowe 
Wykonawca przeprowadzi wymagane próby końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w Kontrakcie i w 
zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych 
Aprobatach Technicznych. 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do 
przeprowadzenia każdej z prób końcowych, a próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu 
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru . Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru poświadczony wynik tych 
prób. 
 
7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunków kontraktu. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z kontraktem. Ilość robót określana 
będzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze. Sposób wyliczenia ilości robót będzie adekwatny do jednostki 
stosowanej w przedmiarze i będzie zgodny z wymaganiami Specyfikacji Szczegółowych, jeśli takie mają 
zastosowanie. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
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karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty o charakterze liniowym i znacznej 
długości będą obmierzane na podstawie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca każdorazowo 
przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora Nadzoru dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujące 
długości inwentaryzowanych elementów robót, na podstawie których obliczono ich ilość. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru . 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 przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem świadectwa płatności, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. Odbiór i przyj ęcie robót 

 
8.1. Odbiór Robót 
 
8.1.1.Rodzaje odbiorów 

• Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu. 
• Odbiór robót, których wykonanie stanowi podstawę przejściowego świadectwa płatności. 
• Odbiór robót dla potrzeb wystawienia świadectwa przejęcia. 

 
8.1.2. Odbiór Robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu dokonywany jest na zgłoszenie Wykonawcy. Przed zakryciem 
robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o gotowości robót do inspekcji i przygotuje wszystkie niezbędne 
dokumenty Wykonawcy dotyczące robót podlegających inspekcji. Inspektor Nadzoru dokona inspekcji w ciągu 5 dni 
od daty zgłoszenia Wykonawcy. Jeżeli do zgłoszonych Robót nie będzie zastrzeżeń Inspektor Nadzoru wyda zgodę 
na zakrycie robót. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunięcia niezgodności i ponownego zgłoszenia do 
odbioru. 
Jeżeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru to na jego wezwanie dokona odkrycia 
robót lub umożliwi ich inspekcję w inny sposób polecony przez Inspektora Nadzoru . W takim przypadku 
Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie uszkodzenia robót powstałe na skutek ich odkrycia. Powyższe nie 
będzie stanowić podstawy do żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, ani w zakresie zmiany 
ceny kontraktowej, ani w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie. 
 
8.1.3. Odbiór Robót, których wykonanie stanowi podstawę przejściowego świadectwa płatności. 
Przed wystąpieniem o przejściowe świadectwo płatności Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru roboty 
będące podstawą wystąpienia. Wraz ze zgłoszeniem przedłoży dokumenty Wykonawcy dotyczące tych robót. Jeżeli 
w zakres tych robót wchodzą roboty zanikające odebrane uprzednio do dokumentów dołączone zostaną protokóły z 
ich inspekcji. 
W ciągu 5 dni od zgłoszenia do odbioru Inspektora Nadzoru dokona inspekcji robót i dokumentów, i stwierdzi ich 
zgodność z kontraktem. Jeżeli do zgłoszonych robót nie będzie zastrzeżeń Inspektor Nadzoru potwierdzi roboty jako 
podstawę przejściowego świadectwa płatności. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunięcia niezgodności i 
ponownego zgłoszenia do odbioru. 
 
8.2.      Przejęcie Robót 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po zakończeniu z 
wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inspektor Nadzoru w ciągu 7 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, 
wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem 
lub odrzuci wniosek, podając powody. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inspektor Nadzoru, 
wystawiając Świadectwo Wykonania i w ciągu 7 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad lub 
później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i 
dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptacją Robót. 
 
9 Podstawa i warunki płatności 
   Określone w umowie 
 
9.1.      Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności dla Wykonawcy jest wykonanie Robót. 
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Wartość płatności ustalana jest na podstawie obmiaru ilości Robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, 
których Płatność dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostkę obmiaru ilości Robót skalkulowanej przez 
Wykonawcę dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla Robót w niniejszej Specyfikacji i w Kontrakcie. 
Cena jednostkowa będzie obejmować w szczególności: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 
dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku 
VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
9.2.      Szczegółowe warunki płatności 
 
9.2.1.      Roboty 
Według zawartej umowy. 
 
9.2.2.      Materiały 
Wartość Materiałów uwzględniona będzie w poszczególnych pozycjach Robót zgodnie z Przedmiarem i nie będzie 
stanowić odrębnej pozycji płatności. 
 
9.2.3.      Urządzenia 
Wartość urządzeń wyszczególnionych w odrębnych pozycjach Przedmiaru obliczona będzie poprzez przemnożenie 
liczby zamontowanych na gotowo. Urządzeń przez cenę jednostkową ujętą w Przedmiarze. 
 
9.2.4.     Wyposażenie w sprzęt bhp, ppoż. i oznakowania 
Wartość wyposażenia w sprzęt bhp, ppoż. i oznakowania uwzględniona będzie przez Wykonawcę w kosztach 
pośrednich budowy. 
 
9.2.5.     Zagospodarowanie placu budowy 
Wartość prac związanych z zagospodarowaniem placu budowy uwzględniona będzie przez Wykonawcę w kosztach 
pośrednich budowy. 
 
10.  Normy związane 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. Postanowienia norm 
polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 
 
11.  Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, póz. 1126). 
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, póz. 351). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 15.06.2002). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków (Dz.U.Nr 74, poz.836 ). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113 póz.728). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i 
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kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, (Dz.U Nr 107 póz. 679). 
• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,poz.231 ). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych ( Dz. U. Nr 44, póz. 174). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w sprawie zakresu, trybu i 
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 102, póz.506 ). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, póz. 460), 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w sprawie wydawania 
świadectw dopuszczenia użytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 40, póz. 
172 ). 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 póz. 627). Ustawa z dnia 18.07.2001r. -
Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, póz. 122). 
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(Dz.U. 2001 r. Nr 72, póz. 747 z późniejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, póz. 1386). 
• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, póz. 690. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, póz. 953). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, póz. 71). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, póz. 637). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do 
użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. (Dz. 
U. Nr 120 póz. 1128). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 póz. 1126). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 póz. 1779). 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 póz. 38). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650). 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 
93.96.437). 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego. (Dz. U. Nr 212, póz. 1799). 
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ROBOTY ZIEMNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 
 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Wymaganiach Ogólnych. 
 
2.2. Materiały pomocnicze 
1. Materiał ziemny Grunt spoisty (piaski gliniaste, gliny, iły), wydobyty z wykopu i używany następnie do 
zasypywania, nie może mieć wilgotności większej niż w stanie naturalnym w podłożu. Grunty rozmoczone w czasie 
robót należy eliminować lub podsuszać przed użyciem do zasypki. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu (w zależności od skali robót i przyjętej technologii i organizacji robót potwierdzonej wpisem do 
dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy): 
- koparki jednonaczyniowe, 
- spycharki. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. 
 
4.2. Sprzęt stosowany przy robotach ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu (w zależności od skali robót i przyjętej technologii i organizacji robót potwierdzonej wpisem do 
dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy): 
- samochody samowyładowcze, 
- przyczepy i naczepy samowyładowcze. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 
 
5.2. Czynności zabezpieczające 
1. Przy natrafieniu w trakcie wykonywania robót ziemnych, na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne 
należy zawiadomić o tym niezwłocznie odpowiednie władze konserwatorskie, wstrzymując na obszarze wykopalisk 
roboty, aż do decyzji tych władz. 
2. Jeżeli w ziemi znajdują się urządzenia instalacyjne wodociągowe, 
kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne, należy wówczas roboty wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uzgodnioną z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
3. Jeżeli w ziemi napotka się urządzenia drenażowe lub inne urządzenia podziemne, 
nie przewidziane w dokumentacji technicznej, wówczas należy powiadomić o tym wykonawcę tej dokumentacji w 
celu ustalenia sposobu zabezpieczeń przed ewentualnym niekorzystnym wpływem tych urządzeń na wykonywane 
roboty ziemne i budowlane. 
 
5.3. Roboty pomiarowe 
l. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca robót powinien przejąć podstawowe punkty stałe i 
charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Przyjęcie 
punktów stałych powinno być dokonane protokolarnie z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym i z określeniem 
ich współrzędnych. 
2. Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich 
uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjętych punktów 
stałych należy, do wykonawcy robót. 
3. Na żądanie wykonawcy robót powinny być dokonane wspólnie, przez wykonawcę i inwestora, pomiary 
niwelacyjne powierzchni terenu. Wyniki pomiarów wchodzą w skład dokumentacji technicznej. 
 
5.4. Roboty przygotowawcze 
1. Wszelkie przeszkody napotkane przy wykonywaniu robót ziemnych (budynki, ogrodzenia, instalacje, fundamenty) 
i nie przewidziane w dokumentacji technicznej, powinny być usunięte, a instalacje czynne -przeniesione poza obszar 
wykonywania robót ziemnych. Fundamenty lub inne konstrukcje budowlane, napotkane w obrębie wykonywanych 
robót ziemnych, powinny być rozebrane. Pozostawienie takich konstrukcji poniżej spodu wykopu lub w nasypie 
wymaga zgody nadzoru autorskiego. 
2. Przy robotach związanych z niwelacją terenu należy zdjąć darń i ziemię roślinną na obszarach, gdzie nasypy mają 
wysokość mniejszą niż 1,0m. 
 
5.5. Odwodnienie 
1. Wykopy muszą być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z opadów 
atmosferycznych na otaczającym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami 
umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. Od strony spadku terenu należy wykonać, w razie potrzeby, 
rowy ochronne, zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wód z rowów 
ochronnych do studzienek zbiorczych w wykopie można wykonać tylko w miejscach odpowiednio zabezpieczonych 
przed rozmyciem. 
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5.6. Zasypywanie wykopów 
1. Zasypywanie wykopów należy przeprowadzać bezzwłocznie po wykonaniu w nich zamierzonych robót. Zasypanie 
powinno być wykonywane gruntem uprzednio wydobytym z tego samego wykopu i o tej samej wilgotności, bez 
zanieczyszczeń. organicznych lub odpadów budowlanych. Wymaganie to nie obowiązuje, jeżeli dokumentacja 
techniczna określa sposób wykonania zasypu. 
2. Jeżeli dokumentacja techniczna lub warunki techniczne nie podają sposobu zagęszczania zasypki, wówczas 
obowiązują następujące wymagania: 
a) układanie i zagęszczanie zasypki należy wykonać warstwami o grubości zależnej od sposobu zagęszczania, a 
mianowicie: 
- przy stosowaniu ubijaków ręcznych i przy wałowaniu  20cm, 
- przy ubijaniu ciężkimi płytami - od 0,5 do 1,0m, zależnie od ciężaru płyt i wysokości ich spadania, przy czym 
grubość ubijanej warstwy nie może być większa niż średnica płyty, 
- przy wibrowaniu zasypki z gruntów sypkich - ok. 0,2m, 
b) dno wykopu przed zasypaniem powinno być oczyszczone i odwodnione. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 
 
6.2. Odbiór międzyoperacyjny i częściowy 
1. Odbiorowi robót powinny podlegać, z chwilą ich zakończenia, wszystkie roboty zanikające lub ulegające zakryciu, 
a w szczególności: 
c) karczowanie pni, 
d) zdjęcie torfu, mchu, darni, ziemi roślinnej, 
e) roboty przygotowawcze pod nasypy, 
f) usunięcie słabych gruntów i torfu spod nasypu, 
2. Częściowemu odbiorowi powinny podlegać, z chwilą ich powstawania lub wykonywania, przykładowo następujące 
roboty: 
a) wymiana gruntów w wykopach i pod nasypami, 
b) roboty wykonane w warunkach odmiennych niż przewidywała dokumentacja techniczna, 
c) uszkodzenie wykonywanych robót powstałe nie z winy wykonawcy, 
d) wszelkie dodatkowe roboty nie przewidziane w dokumentacji technicznej. 
3. Częściowy odbiór robót może być wyznaczony według uznania inwestora lub wykonawcy robót, zależnie od 
szczególnych warunków danej budowy. 
4. Odbiór robót należy przeprowadzać bezpośrednio po ich wykonaniu, co powinno być potwierdzone protokółem z 
załączonymi rysunkami powykonawczymi. 
 
6.3. Odbiór robót zakończonych 
1. Odbiór robót związanych z niwelacją terenu powinien polegać na sprawdzeniu: 
a) rzędnych niwelety i spadków, 
b) równości splantowanej powierzchni, 
c) stopnia zagęszczenia nasypów, 
d) odwodnienia terenu. 
2. Odchylenia od projektu nie powinny przekraczać następujących wielkości: 
a) odchylenie spadków terenu - 0,002, 
b) odchylenie rzędnych w siatce kwadratów 40×40 m - 4cm, 
c) odchylenie spadków dna rowów odwadniających - 0,0005, 
d) odchylenie szerokości dna rowów +5cm (zwężenie niedopuszczalne), 
e) odchylenie wskaźnika zagęszczenia nasypów ± 2%. 
3. Dopuszczalne są następujące odchylenia do projektu: 
a) w rzędnych dna wykopu pod fundamenty ± 5cm, 
b) w wymiarach w planie wykopu szerokoprzestrzennego + 15cm, 
c) w wymiarach w planie wykopu wąskoprzestrzennego + 5cm. 
 
6.4. Dokumentacja powykonawcza 
Dokumentacja przedkładana komisji odbiorczej przez wykonawcę powinna zawierać: 
1) rysunki robocze ze zmianami wynikłymi w czasie prowadzenia robót, z dokumentami uzasadniającymi 
wprowadzone zmiany, 
2) dziennik budowy, księgę obmiaru robót, dziennik nadzoru autorskiego, 
3) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, z dokumentami uzasadniającymi wykonanie robót 
dodatkowych, 
4) protokóły wykonanych kontrolnych badań gruntów i materiałów, 
5) dziennik kontroli technicznej i obserwacji kontrolnych. 
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7. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 
PN-54/B-02480 Grunty budowlane. Klasyfikacja 
PN-59/B-04491 Grunty budowlane. Oznaczanie wilgotności optymalnej i maksymalnego 
ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
1.2. Zakres robót objętych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego 
obrzeża chodnikowego. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach Ogólnych 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymaganiach Ogólnych. 
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2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN- 80/6775-03/01 [8], 
żwir lub piasek do wykonania ław, 
cement wg PN-B-19701 [7], 
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
obrzeże niskie - On, 
obrzeże wysokie - Ow. 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na: 
gatunek 1 - G1, 
gatunek 2 - G2. 
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75cm gat. 1: obrzeże 
On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
 
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
 
Rys. 1. 
Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
 
 
 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 
 

Wymiary obrzeży w cm Rodzaj 
obrzeża 

L b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

Ow 75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 
2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 

Dopuszczalna odchyłka, (mm) Rodzaj 
wymiaru 
 

Gatunek 1 
 

Gatunek 2 
 

L 8 12 

b,h 3 3 

 
 
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń Rodzaj wad i uszkodzeń 
Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 2mm 3mm 
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ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 
 

Szczerby 
i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 
 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 
liczba, max 
długość, mm, max 
głębokość, mm, max 

 
 
2mm 
20mm 
6mm 

 
 
2mm 
40mm 
10mm 

 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. 
 
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 i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długość minimum 5cm większa niż szerokość 
obrzeża. 
 
2.4.5. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 
 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 
[6]. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych 
 
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 Wymaganiach Ogólnych. 
 
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. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 
 
5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 
5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o 
grubości warstwy od 3 do 5cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub 
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu 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. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 
 
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, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm, 
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 
dokładnością do 1mm 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 1mm. 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: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 
5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 
odchyleniach: 
linii obrzeża w planie, które może wynosić 2cm na każde 100m długości Obrzeża, 
niwelety górnej płaszczyzny, które może wynosić  1cm na każde 100m długości obrzeża 
wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na 
pełną głębokość 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
 
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 Wymaganiach Ogólnych. 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: 
wykonane koryto, wykonana podsypka. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
2. PN-B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.                 
8. BN-80/6775-3/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
9. BN-80/6775-3/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
 
 
 



 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRAW ĘŻNIKI ULICZNE BETONOWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ustawieniem krawężników betonowych. 
 
1.2. ZAKRES ROBÓT 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawężników: 
betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 
betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej, 
betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej, 
betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Wymaganiach Ogólnych. 
 
2.1. STOSOWANE MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi są: 
krawężniki betonowe, 
piasek na podsypkę i do zapraw, 
cement do podsypki i zapraw, 
woda, 
materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
 
2.2. KRAWĘŻNIKI BETONOWE - KLASYFIKACJA 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
Typy 
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: 
U - uliczne, 
D - drogowe. 
Rodzaje 
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje 
krawężników betonowych: 
prostokątne ścięte - rodzaj „a”, 
prostokątne - rodzaj „b”. 
Odmiany 
W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 
Gatunki 
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 
gatunek 1 - G1, 
gatunek 2 - G2. 
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 
12 x 15 x 100cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 N-80/6775-03/04 [15]. 
 
2.3. KRAWĘŻNIKI BETONOWE – WYMAGANIA TECHNICZNE 
 
2.3.1. Kształt i wymiary 
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 
 
a) krawężnik rodzaju „a” 
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b) krawężnik rodzaju „b” 
 

 
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 
 

 
 
 
 
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 
 

Wymiary krawężników  cm 
Typ 
 krawężnika 

Rodzaj 
 krawężnika 

l b h c d r 

U a 100 
20 
15 

30 
 

min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 1,0 

D b 100 
15 
12 
10 

20 
25 
25 

- - 1,0 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 
 

Dopuszczalna odchyłka, (mm) Rodzaj 
wymiaru 
 

Gatunek 1 
 

Gatunek 2 
 

L 8 12 

b,h 3 3 

 
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. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 
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Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników 2mm 3mm 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 
 

Szczerby 
i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 
 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 
liczba, max 
długość, mm, max 
głębokość, mm, max 

 
 
2mm 
20mm 
6mm 

 
 
2mm 
40mm 
10mm 

 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775- 
03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 
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 o wymiarach: grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długość min. 5cm większa niż szerokość 
krawężnika. 
 
2.3.4. Beton i jego składniki 
1. Beton do produkcji krawężników 
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku 
wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana z 
betonu klasy B 30. Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
- nasiąkliwością, poniżej 4%, 
- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1:3mm, dla gatunku 2:4mm, 
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 
2. Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701 
[10]. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN- 88/6731-08 [12]. 
3. Kruszywo 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
4. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
 
2.4. MATERIAŁY NA PODSYPK Ę I DO ZAPRAW 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B- 06712 [5], a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. Cement na podsypkę i do zaprawy cem.-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna być 
odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
 
2.5. MATERIAŁY NA ŁAWY 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać 
wymaganiom punktu 2.3.4, 
b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 
 
2.6. MASA ZALEWOWA 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-
04 [13] lub aprobaty technicznej. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. 
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 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. 
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4.1. 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. 
 
4.2. TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa można 
przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a 
kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. 
Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 
 
5.1. KORYTO POD ŁAWY 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom 
ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 
wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 
5.2. ŁAWY 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
 
5.2.1. Ława Żwirowa 
Ławy żwirowe o wysokości do 10cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie go 
polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając 
poszczególne warstwy. 
 
5.2.2. Ława tłuczniowa 
Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. 
Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić. Przy grubości warstwy 
tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10cm należy ławę wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając 
poszczególne warstwy. 
 
5.2.3. Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować 
szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio 
w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
5.3. USTAWIENIE KRAW ĘŻNIKÓW BETONOWYCH 
Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12cm, a w przypadkach wyjątkowych 
(np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6cm lub zwiększone do 16cm. Zewnętrzna ściana 
krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-
64/8845-02 [16]. 
 
 
5.3.1. Krawężniki na ławie żwirowej lub tłuczniowej 
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o grubości 
warstwy od 3 do 5cm po zagęszczeniu. 
 
5.3.2. Krawężniki na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5cm po zagęszczeniu. 
 
5.3.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-
piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed 
zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki 
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ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50m bitumiczną 
masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 
 
6.1. BADANIA PRZED ROBOTAMI 
 
6.1.1. 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 3. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 
1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 
dokładnością do 1mm 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 1mm. 
 
 
6.1.2. 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.  
 
6.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
 
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu 
wynosi 2cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.1. 
 
6.2.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. - profil ten powinien być 
zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 1 cm na każde 100m ławy. 
b) Wymiary ław. 
- należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 
- dla wysokości 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
- sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100m ławy, 3-metrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną 
pow. ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
- bada się w dwóch przekrojach na każde 100m. 
Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą 
wyjęcia poszczególnych ziaren tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
- nie może przekraczać 2cm na każde 100m wykonanej ławy. 
 
 
6.2.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 1cm na każde 100m 
ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi cm na 
każde 100m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100m 
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie 
może przekraczać 1cm, 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach Ogólnych. Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego 
krawężnika betonowego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 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 koryta pod ławę, 
wykonanie ławy, 
wykonanie podsypki. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. 
Metody pomiaru cech geometrycznych 
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierz. drogowych. świr 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. 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
9.2. Inne dokumenty 
17.Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa 1982 r. 
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Wykonanie nasypów. 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i wskazaniami Inspektora. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem nasypów i obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nasypu pod 
projektowane drogę gminną, w oparciu profil podłużny  
i przekroje poprzeczne w Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy  
z uwzględnieniem zaleceń Inżyniera i ustaleń ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru : 

ds

d
S P

P
I =  

gdzie: 
Pd   - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
Pd s  - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,    
         określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z  PN-B-04481, służąca do oceny   
         zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12   
         (Mg/m3). 
 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru : 
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d

d
U =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 %  
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu,(mm) 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" oraz z obowiązującymi normami.  
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M. 
00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały. 
2.1. Wybór gruntu do wykonania nasypu. 
Wybór gruntu do wykonania nasypu powinien być dokonany po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych i 
zakwalifikowaniu go jako przydatnego, tzn. takiego, który spełnia wymagania określone w PN-S-02205 oraz 
ewentualne dodatkowe wymagania określone w niniejszej SST oraz uzyskał akceptację Inspektora. 
Grunt użyty do budowy górnej warstwy nasypu powinien być niespoisty, niewysadzinowy, o wskaźniku 
różnoziarnistości co najmniej 5 i współczynniku filtracji k10 > 6 x 10-5 m/s.  
 
2.1.1. Przydatność gruntów i innych materiałów do budowy nasypów:  
W celu określenia przydatności gruntu do wbudowania w nasyp należy wykonać:  

badanie makroskopowe  
oznaczanie składu granulometrycznego  
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badanie zawartości części organicznych  
oznaczenie ciężaru właściwego  
oznaczenie wilgotności optymalnej oraz określenie wskaźnika zagęszczenia 

 
Dla piasku gliniastego w/w badania winny zamykać się w wartościach: 
ad  a) tworzy po wyschnięciu grudki 
ad  b) frakcje piaskowe  0.063  - 2.0       -  60 - 98% 
frakcje pyłowe               0.002 - 0.063     -   0 - 30% 
frakcje iłowe               < 0.002                 -   2 - 10% 
ad c) barwa wzorcowa 
ad d) maks. Gęstość obj. 1.8 G/cm3 
ad e) wilgotność optymalna 12 %, wskaźnik zagęszczenia -0.95 
Grunt na nasyp powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość cząstek ≤ 0,075 mm - poniżej 15 % 
- zawartość cząstek ≤ 0,02 mm - poniżej 3 % 
- kapilarność bierna                            - poniżej 1,0 m 
- wskaźnik piaskowy WP             - powyżej 35. 
Dla pospółki w/w badania winny zamykać się wartościami:  
ad b) zawartość ziaren < 0.75 - 10% 
         zawartość frakcji 0.075 - 2 mm  20 - 40%  
ad c) barwa wzorcowa  
ad e) wskaźnik zagęszczenia > 0.97 
 
2.2. Woda. 
Woda powinna pochodzić ze źródeł nie budzących wątpliwości. 
 
3. Sprzęt. 
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom określonym w ST D-M. 00.00.00. 
"Wymagania ogólne". Powinny to być ubijaki, a także inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu w czasie transportu, wbudowania i zagęszczania. Do zagęszczania nasypów należy stosować: 
walce ogumione i wibracyjne, a także ubijaki i płyty wibracyjne. 
 
4. Transport. 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu używanego do wykonywania 
wykopów. Transport powinien być dostosowany do wymagań określonych w ST D-M. 00.00.00.”Wymagania 
ogólne”. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne”. 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót, uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane nasypy. 
5.2. Zakres wykonywanych robót. 
Przewiduje się budowę nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu oraz wykopu, lecz dopiero po pobraniu próbek i 
zbadaniu jego przydatności do budowy nasypu oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inspektora. Grunty z wykopu 
nieprzydatne do budowy nasypów lub stanowiące nadwyżkę w bilansie robót powinny być po odspojeniu 
niezwłocznie wywiezione na odkład. Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i 
profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego 
równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 

− Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nie 
dopuszcza się wbudowania gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej 
szerokości. 

− Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i 
sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może 
nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

− Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 m należy wykonać  
z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku wodo-przepuszczalności k nie mniejszym od 8 m/dobę. 

− Grunt przywieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inspektor 
może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym 
zawilgoceniem.  

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ± 1 cm. Szerokość nasypu 
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nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm, a krawędzie korony nie powinny mieć wyraźnych 
załamań. Pochylenie skarp nasypu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości, wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość lokalnych wklęśnięć na powierzchni skarp nasypu nie może przekraczać 10 
cm przy pomiarze łatą trzymetrową. Ponadto: 

a) W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli 
warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i 
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej 
warstwy. 

b) Wykonanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy 
jest większa od wilgotności optymalnej  
o więcej niż 10% jej wartości. 

c)  Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie 
można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym lub 
hydratyzowanym. 

d) W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona 
nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego 
odwodnienia. 

e) e) Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w 
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za wybrane metody robót w celu uzyskania prawidłowego zagęszczenia 
gruntu. Grubość warstwy zagęszczanej nie może być większa niż  
20 cm. 
5.3. Zagęszczanie gruntu. 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona  
z zastosowaniem sprzętu określonego w punkcie 3, w taki sposób, aby minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia Is 
wyniosła 1,00. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Wilgotność 
gruntów w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% do +10% jej 
wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to 
wilgotność gruntu należy zwiększyć poprzez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności 
optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie 
wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST D-M. 00.00.00. 
„Wymagania ogólne". 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej 
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła. W każdym badaniu należy 
określić następujące właściwości: 

� skład granulometryczny wg PN-B-04481 
� zawartość części organicznych wg PN-B-04481 
� wilgotność naturalna wg PN-B-04481 
� wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego  
      wg PN-88/B-04481 
� granicę płynności wg PN-B-04481 
� kapilarność bierną wg PN-B-04493 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
� prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach 
� odwodnienie każdej warstwy 
� grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu - nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy. 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wskaźnika 
zagęszczenia z wartościami określonymi w punkcie 2 i 5. Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować 
nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach na 1 000 m2 warstwy w przypadku określenia wartości Is, oraz 
jeden raz w trzech punktach na 2 000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. Prawidłowość zagęszczania konkretnej warstwy nasypu lub podłoża powinna być 
potwierdzona przez Inspektora wpisem do dziennika budowy. 

 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem nasypów jest 1 m3. Objętość będzie ustalona na podstawie 
obliczeń z przekrojów poprzecznych w oparciu  
o objętość gruntu rodzimego. 
 
8. Odbiór robót. 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi  
w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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Nasypy uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie wyniki badań okazały się 
zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdy choć jeden element wykonano niezgodnie, wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  
i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne", na podstawie jednostek obmiarowych 
wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 
Obmiar podano w kosztorysach do projektu . 
Cena wykonywanych robót obejmuje: 

� prace pomiarowe i oznakowanie robót 
� dowiezienie sprzętu, 
� wyznaczenie granicy robót, 
� przerzut lub dowóz gruntu z wykopu w obrębie pasa drogowego na miejsce wbudowania, 
� dowóz gruntu z dokopu na nasyp, 
� dowóz wody, 
� wbudowanie gruntu i zagęszczenie zgodnie z wymogami SST, wyrównanie powierzchni nasypu, 
� odwodnienia robót, 
� przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
� odwiezienie sprzętu i oznakowania,  
� uporządkowanie terenu. 

 
 
10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 
PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania." 
PN-B-11113 "Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.   
                         Piasek." 
PN-B-02480 "Podział i opis gruntów." 
PN-B-04452 "Grunty budowlane. Badania polowe." 
PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badania próbek gruntu." 
 
PN-B-04492 "Grunty budowlane. Badanie własności fizycznych. Oznaczanie wskaźnika  

wodoprzepuszczalności." 
PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania  

i badania przy  odbiorze." 
BN-64/8931 -01  "Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego." 
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 Podbudowa  z  kruszywa  naturalnego stabilizowanego   
                        mechanicznie 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem zasypki piaskowej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Zaleca się wykorzystanie przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
1.3. Zakres robót objętych  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 
 Ustalenia zawarte są w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. 
 Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego, spełniająca 
wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziarn żwiru lub kamieni 
narzutowych albo surowca skalnego. 
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 2.3.2. 
3. Sprzęt 
 Wymagania dotyczące sprzętu podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3. 
4. Transport 
 Wymagania dotyczące transportu podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. Wykonanie robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Przygotowanie podłoża 
 Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami 
przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, 
zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
5.5. Odcinek próbny 
 Nie przewiduje się. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z 
ustaleniami „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”              pkt 6.2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
6.4. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 
8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
10. Przepisy związane 

Normy i przepisy związane podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10. 
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Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
                      mechanicznie 
 
1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  zgodnie z dokumentacją projektową i wskazaniami 
Inspektora. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres stosowania podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie zaleca się stosować do wykonywania podbudowy pomocniczej na 
drogach o ruchu ciężkim i jako podbudowy zasadniczej na drogach o ruchu lekkim. 
Warstwę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy ułożyć na całej szerokości projektowanej ulicy 
oraz na wjazdach do posesji. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie 
dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały. 
Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo 
łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego- melafirowego. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.1. Uziarnienie kruszywa. 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714/15 powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi pól 
dobrego uziarnienia.  
Uziarnienie kruszywa stosowanego do podbudowy 
1 Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [ % ] 
 Podbudowa zasadnicza 
31,5 20 16 12,8 8 6,3 4 2 1,0 0,5 0,25 0,125 0,075 100  78 - 100  70 - 93  62 - 87  52 - 74  45 - 68  

37 - 58  26 - 42  18 - 32  14 – 24  8 - 16  4 - 12  
3 - 10 

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. 
 
2.2. Właściwości kruszywa. 
Kruszywo powinno spełniać wymagania podane poniżej: 
 

Wymagania 
 Kruszywa 
naturalne 
 

Kruszywa 
łamane 
 

Żużel 
 

Podbudowa 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie właściwości 
 

zasad-
nicza 
 

pomoc
nicza 
 

zasad-
nicza 
 

pomoc
nicza 
 

zasad
nicza 
 

pomoc
nicza 
 

Badania według 
 

1 
 

Zawartość ziaren mniejszych 
niż 0,075 mm, 
% (m/m) 
 

od2 
do 10 
 

od 2 
do 12 
 

od 2 do 
10 
 

od2 do 
12 
 

 od 2 
do10 
 

od 2 
do 12 
 

PN-B-06714 -15 
[31 
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2 
 

Zawartość nadziania, % 
(m/m), nie więcej 
niż 
 

5 
 

10 
 

5 
 

10 
 

5 
 

10 
 

PN-B-06714 -15 
[31 
 

3 
 

Zawartość  ziaren 
nieforernnych %(m/m), nie 
więcej niż 
 

35 
 

45 
 

35 
 

40 
 

- 
 

- 
 

PN-B-06714 -16 
[4] 
 

4 
 

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

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

PN-B-04481 [1] 
 

5 
 

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

od 30 
do 70 
 

od 30 
do 70 
 

od 30 
do 70 
 

od 30 
do 70 
 

- 
 

- 
 

BN-64/8931 -01 
[26] 
 

6 
 

Ścieralność w bąbnie 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 
 

4540 
 

35 30 
 

50 35 
 

40 30 
 

50 35 
 

PN-B-06714 -42 
[12] 
 

7 
 

Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niż 
 

2,5 
 

4 
 

3 
 

5 
 

6 
 

8 
 

PN-B-06714 -18 
[6] 
 

8 
 

Mrozoodporność, ubytek masy 
po 25 cyklach zamrażania, 
%(m/m), nie więcej niż 
 

5 
 

10 
 

5 
 

10 
 

5 
 

10 
 

PN-B-06714 -19 
[7] 
 

9 
 

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

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

3 
 

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

10 
 

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

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

4 
 

PN-B-06714 -28 
[9] 
 

11 
 

Wskaźnik     nośności     Wnoś     
mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż:  
a) przy zagęszczeniu Is > 1,00 
 b) przy zagęszczeniu Is > 1,03 
 

 
 
 
80  
 
120 
 

 
 
 
60 
 

 
 
 
80  
 
120 
 

 
 
 
60 
 

 
 
 
80  
 
120 
 

 
 
 
60 
 

PN-S-06102 [21] 
 

Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie mniej niż 75% 
wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż jedną przełamaną powierzchnię. 
 
2.3. Źródła materiałów. 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych  
i zatwierdzonych przez Inspektora. 
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora dopuszczone 
do wbudowania. 
Materiały, które nie spełnią wymagań zostaną odrzucone. 
 
3. Sprzęt. 
Do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie należy stosować sprzęt określony w specyfikacjach 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie 
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organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora,  
w przypadku braku takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. Transport. 
Transport kruszywa może odbywać się dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże gruntowe pod podbudowy powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST 
D.04.01.01. "Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża" i SST D-02.00.00 "Roboty ziemne". 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. 
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia 
wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie 
poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i zagęszczenie. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie  
z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inspektora z tolerancjami określonymi 
w niniejszej specyfikacji. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio 
zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie 
powinno być większe niż co 10 m. 
 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności należy wytwarzać w 
mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 
sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
 
5.3. Rozkładanie mieszanki kruszywa. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może 
nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego 
segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 
 
5.4. Zagęszczanie. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. 
Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 
niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinien być zwilżony określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 
wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy, przy zagęszczeniu Is ≥ 1,00 wskaźnik nośności wnoś ≥ 60%. 
6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczać ich wyniki 
Inspektorowi. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
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przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi, według zasad określonych w SST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. 
Wymagania ogólne"p. 2.1.,  
w celu akceptacji materiałów. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
6.3.1. Częstotliwość badań. 
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie prowadzenia robót przy wykonywaniu podbudów  
z kruszywa stabilizowanych mechanicznie podano poniżej: 
 
 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie badań i pomiarów 
 

Minimalna częstotliwość pomiarów 
 

1 
 

Szerokość podbudowy 
 

20 razy na 1 km 
 

2 
 

Równość podłużna 
 

w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym 
pasie ruchu 

3 
 

Równość poprzeczna 
 

20 razy na 1 km 
 

4 
 

Spadki poprzeczne* 
 

20 razy na 1 km 
 

5 
 

Rzędne wysokościowe 
 

co 25 m 
 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki. 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami punktu 2 niniejszej SST. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 
na bieżąco przekazywane Inspektorowi. 
 
6.3.3. Badanie wilgotności kruszywa. 
Wilgotność kruszywa powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda II) z tolerancją + 10% - 20%. Wilgotność kruszywa należy określać według PN-B-06714/17. 
 
6.3.4. Badanie zagęszczenia podbudowy. 
Zagęszczanie każdej warstwy powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12.  
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe ze względu na 
gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według 
BN-64/8931-02  
i według zaleceń Inspektora. 
 
6.3.5. Właściwości kruszywa. 
Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych powinny być przez Wykonawcę badane co najmniej 
dwukrotnie dla każdej dziennej działki roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 warstwy. Próbki należy pobierać w 
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inspektorowi. Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w p. 2.1. i 2.2. 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót, lecz nie 
rzadziej niż raz na 1000 m2 wykonanej podbudowy, a także w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i w 
innych przypadkach określonych przez Inspektora. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę 
w sposób losowy w obecności Inspektora. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy. 
6.4.1. Równość podbudowy. 
Równości podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły 4-metrową łatą lub planografem na każdego pasa 
ruchu zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 
20 mm - dla podbudowy pomocniczej. 
10 mm – dla podbudowy zasadniczej 
 
6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy. 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy  
z częstotliwością min. 10 razy na 1 km. 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową  
z tolerancją ± 0,5 %. 
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6.4.3. Rzedną podbudowy. 
Rzędne należy sprawdzać w miejscach charakterystycznych nie rzadziej niż co 25 m . 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i - 2 
cm. 
 
6.4.4. Ukształtowanie osi podbudowy. 
Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych punktach, 
rozmieszczonych nie rzadziej niż co 25 m. Oś podbudowy  
w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.4.5. Szerokość podbudowy. 
Szerokość podbudowy należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  
+10 cm, -5 cm, z tym, że na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną  
w dokumentacji projektowej. 
6.4.6. Wymagania dotyczące grubości warstwy. 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej  
w trzech losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż  
w jednym punkcie na każde 600 m2 podbudowy. 
Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie 
rzadziej niż raz na 100 m . 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podbudowy nie powinny przekraczać: 
dla podbudowy pomocniczej: + 10%, - 15%. 
6.4.7. Nośność podbudowy. 
Nośność podbudowy należy kontrolować z częstotliwością: 
dla modułu odkształceń co najmniej w trzech przekrojach na każde 1000 m 
dla ugięć sprężystych co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m. 
Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem 50 kN dla Is ≥ 1,00 i Wnoś  ≥ 60% powinno wynosić 1,60 mm. 
Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm powinien wynosić: 
Podbudowa z kruszywa  
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 
6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa. 
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych w odpowiednich 
specyfikacjach zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające tych wymagań zostały wbudowane to będą, na 
polecenie Inspektora, wymienione przez Wykonawcę na właściwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 
 
6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy. 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 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 war-
stwom wyżej leżącym, to Wykonawcy powinien na własny koszt, poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy 
na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu dołożenia materiału i powtórne zagęszczenie. 
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6.5.3. Niewłaściwa grubość podbudowy. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Podbudowy z kruszywa powinny być naprawione przez spulchnienia lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora , uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.4. Niewłaściwa nośność podbudowy. 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. 
Koszt tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 
wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez wykonawcę podbudowy. 
 
7. Obmiar robót. 
Obmiar każdej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinien być dokonany na budowie, w 
metrach kwadratowych, po jej ułożeniu i zagęszczeniu. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo 
wykonanych powierzchni nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na 
piśmie przez Inspektora. 
Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez 
pisemnego upoważnienia Inspektora, nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 
8. Odbiór robót.  
Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających  
i ulegających zakryciu. Odbiór podbudowy powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej podbudowy, bez hamowania postępu robót. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 
Odbioru podbudowy dokonuje Inspektor na podstawie wyników badań Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających 
badań i pomiarów oraz oględzin podbudowy. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wynik pozytywny. 
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i  
z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich 
punktach niniejszej specyfikacji. Zasady kontroli i odbioru robót oraz zasady kontroli materiałów podano w ST D-M. 
00.00.00 "Wymagania ogólne" oraz w specyfikacjach dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płatność za 1 m2 podbudowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań laboratoryjnych z ewentualnymi potrąceniami, według zasady podanej w D-04.04.00 "Podbudowy z 
kruszyw. Wymagania ogólne". 
Obmiar podano w kosztorysach do projektu . 
 Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptą, 
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
rozłożenie mieszanki, 
zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
utrzymanie podbudowy w czasie robót 
 
10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 
PN-B-06714-28 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową” 
PN-8-06714-37 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego." 
PN-B-06714-39 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego." 
PN-B-06714-42 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles." 
PN-B-06731 "Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne." 
PN-EN-13043 "Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka." 
PN-EN-13043  "Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych." 
PN-EN-13043 "Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek." 
PN-EN-197-1 "Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności." 
PN-EN13055  "Kruszywo do betonu lekkiego." 
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PN-B-30020  "Wapno." 
PN-EN 1008  "Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw." 
PN-S-06102 "Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie." 
PN-S-96023  "Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego." 
PN-S-96035  "Popioły lotne." 
BN-88/6731-08 "Cement Transport i przechowywanie." 
BN-84/6774-02 "Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych." 
BN-64/8931-01 "Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego." 
BN-64/8931-02 "Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą." 
BN-68/8931-04 "Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  
i łatą." 
BN-70/8931-06 "Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym." 
BN-77/8931-12 "Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu." 
 
10.2. Inne dokumenty. 
 
Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, IBDiM, Warszawa, 19B3. 
Technologia robót drogowych w latach 1987-90. Wytyczne GDDP, Warszawa, 1986 wraz z późniejszymi 
uzupełnieniami.  
Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawców i 
wykonawców krajowych, GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie l.   .: 
Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych  
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót      
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Nawierzchnia z kostek brukowych betonowych 
                                      
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)Przedmiotem niniejszym są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową dróg  o nawierzchni z kostek  betonowych  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
nawierzchni dróg .. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
(1:4) grubości 3 cm . 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1. 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa – prefabrykowane element budowlane, przeznaczone do budowy warstw 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego lub 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. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały do wykonania nawierzchni z kostek brukowych betonowych 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni według zasad niniejszej ST są: 
- betonowa kostka brukowa, 
- materiały na podsypkę cementowo – piaskową, 
- piasek do wypełniania spoin. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury 
badawcze IBDiM, zgodnie z poniższymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyleniami 
od wymiarów: 
- długość i szerokość ± 3,0 mm, 
- grubość ± 5,0 mm, 
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 MPa, dla klasy „50”, 
3) morozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3 % roztworze NaCl lub 150 cyklach 
zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. Nie 
powinna przekraczać 5 % masy próbek nie zamrażanych, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno                           być 
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większe niż 20%, 
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5 %, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać 
wartości3,5 mm, dla klasy „50”, 
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, 
sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie 
elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne 
wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 
1. 
 
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 
Wymagania Lp. Właściwości Gatunek 1 
1 Stan powierzchni licowej: 
- tekstura jednorodna w danej partii 
- rysy i spękania niedopuszczalne 
- kolor wg katalogu producenta jednolity dla danej partii 
- przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce 
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą niedopuszczalne 
- naloty wapienne dopuszczalne 
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 
- dopuszczalna wielkość (długość i szerokość) 30 mm × 10 mm 
3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży przylicowych niedopuszczalne 
4 Uszkodzenia krawędzi pionowych 
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 
- dopuszczalna wielkość (długość i głębokość) 20 mm × 6 mm 
Do wykonania nawierzchni dla niniejszego zadania inwestycyjnego zgodnie z Dokumentacją Projektową 
przewiduje się kostkę brukową gatunku „1”, klasy ”50”. 
 
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. 
 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Należy stosować niżej wymienione materiały. 
 
2.3.1. Na podsypkę cementowo – piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg 
PNB- 11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 
odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250. 
2.3.2. Do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo – piaskowej 
Do wypełniania spoin służy piasek spełniający wymagania wg 2.3.1. 
 
2.4. Krawężnik, obrzeża 
Wykonanie wg oddzielnych Specyfikacji technicznych – D-08.01.01 i D-08.03.  
 
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 
Materiały do podbudowy, ustalonej w Dokumentacji Projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom ST D-
04.04.02. Podbudowa nie wchodzi w zakres robót wg niniejszej ST. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się ręcznie, 
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 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-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 po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed rozpyleniem. 
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 
transportu pojemnikach fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach chroniących je przed 
zanieczyszczeniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Koryto pod 
podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz 
przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową i ST. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo – 
piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową, obejmują: 
- wykonanie podbudowy (wg oddzielnej ST), 
- wykonanie obramowania nawierzchni (wg oddzielnej ST), 
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo - piaskowej, 
- ułożenie kostek z ubiciem, 
- przygotowanie zaprawy cementowo – piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia stanowi kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-04.04.02. 
 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. 
5.6. Podsypka 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewiduje się wykonanie podsypki cementowo – piaskowej. 
Podsypkę cementowo – piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 
Rozścielenie podsypki cementowo – piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 
m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. 
ręcznymi lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi). 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 
Dopuszczalnie odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
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5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, kolor kostek oraz deseń układania Wykonawca wykona zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
5.7.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo – piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura otrzymuje 
się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.) 
 
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne 
są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i 
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 
mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostkę układa 
się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń. 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
frazowane. 
W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 
przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo – piaskowej zaleca się zakończyć, 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla 
ubicia kostki ułożonej na stałe. 
Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 
rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego.  
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
5.7.5. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi 
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami 
miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem spełniającym wymagania pkt 2.3.2. 
Spoiny można wypełnić przez rozsypanie piasku na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub 
rozgarniaczki z piórami gumowymi. Zasypka powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z 
kostkami. 
Po wypełnieniu spoin piaskiem nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z 
kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 
- aprobatę techniczną, 
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 
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- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.1 tablica 1. 
b) w zakresie innych materiałów 
- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, wody, itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera 
(pkt 2.3). 
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 2. 
 
Tablica 2. 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 Wg pkt 
5.6, odchyłki od projektowanej grubości ± 1 cm 
2 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 
a) zgodność z Dokumentacją Projektową Sukcesywnie na każdej działce roboczej 
b) położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie)  we wszystkich punktach charakterystycznych 
c) rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym)  m przy krawędziach oraz we wszystkich 
punktach charakterystycznych 
Odchylenia: +1 cm, -2 cm 
d) równość w profilu podłużnym 
(wg BN-68/8931-04 [9] łatą czterometrową) co 25 m przy krawędziach oraz we 
wszystkich punktach charakterystycznych 
Nierówność do 8 mm 
e) równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie metodą niwelacji) 
co 25 m przy krawędziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych 
Prześwity miedzy łatą a  powierzchnią do 8 mm 
11 spadki poprzeczne 
 we wszystkich punktach charakterystycznych 
Odchyłki od Dokumentacji Projektowej do 0,3 % 
g) szerokość nawierzchni 
 przy krawędziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych 
Odchyłki od szerokości projektowanej do ±5 cm 
h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin (oględziny i pomiar przymiarem liniowym 
po wykruszeniu dług. 10 cm) 
W 20 punktach charakterystycznych dziennej działki roboczej Wg punktu 5.7.5 
i) sprawdzenie koloru i desenia ich ułożenia Kontrola bieżąca Wg decyzji Inżyniera 
6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano  
w tablicy 3. 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 
1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, ścieków. Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 
2 Badanie położenia krawędzi nawierzchni  
Geodezyjne sprawdzenie położenia osi i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 2b) 
3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, 
spadki poprzeczne i szerokość  we wszystkich punktach charakterystycznych 
4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni oraz wypełnienie spoin i szczelin 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
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8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawy płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 (metra kwadratowego) nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki (wykonanie podbudowy z betonu w przypadku progów zwalniających), 
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
- ułożenie i ubicie kostek, 
- wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących: 
podbudowa, obramowanie, które są ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony 
przez ST wymienione w pktach 5.4 i 5.5. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
2. PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
3. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 
 


