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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  wymagania
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych .

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania
szczegółowej  specyfikacji  technicznej  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach   gminnych.

1.3. Zakres robót obj ętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne
dla robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP
dla  poszczególnych  asortymentów  robót  drogowych    .  W  przypadku  braku
ogólnych  specyfikacji  technicznych  wydanych  przez  GDDP  dla  danego
asortymentu  robót,  ustalenia  dotyczą  również  dla  SST  sporządzanych
indywidualnie.

1.4. Określenia podstawowe

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

1.4.1. Budowla  drogowa - obiekt budowlany,  nie będący budynkiem, stanowiący
całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element
konstrukcyjny lub technologiczny (  korpus ziemny, węzeł).

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

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

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



REMONT CHODNIKÓW, ZJAZDÓW, PARKINGÓW I NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE.

1.4.5. Inspektor  nadzoru  –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych
(wyznaczona  przez  Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót

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

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

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

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

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

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

1.4.12.Książka  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  zeszyt  z
ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń,  szkiców i ew. dodatkowych załączników.
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

1.4.13.Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do wykonania  robót,  zgodne  z
dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół  warstw służących do przejmowania i
rozkładania obciążeń  od ruchu na podłoże gruntowe i  zapewniających dogodne
warunki dla ruchu.

a) Warstwa  ścieralna  -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa  wiążąca  -  warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną  a
podbudową,  zapewniająca  lepsze  rozłożenie  naprężeń  w  nawierzchni  i
przekazywanie ich na podbudowę.



REMONT CHODNIKÓW, ZJAZDÓW, PARKINGÓW I NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE.

c) Warstwa  wyrównawcza  -  warstwa  służąca  do  wyrównania  nierówności
podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna część  nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń  od
ruchu na podłoże.  Podbudowa może składać  się  z podbudowy zasadniczej  i
podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa  pomocnicza  -  dolna  część  podbudowy spełniająca,  obok  funkcji
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i
przenikaniem  cząstek  podłoża.  Może  zawierać  warstwę  mrozoochronną,
odsączającą lub odcinającą.

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

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

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

1.4.15.Niweleta  -  wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie
pionowego przekroju w osi drogi 

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

1.4.17.Pobocze  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  postoju
pojazdów,  umieszczenia  urządzeń  organizacji  i  bezpieczeństwa  ruchu  oraz  do
ruchu  pieszych,  służąca  jednocześnie  do  bocznego  oparcia  konstrukcji
nawierzchni.

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

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

1.4.20.Polecenie  Inspektora  nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.

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

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

1.4.23.Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona
do przeprowadzenia cieku,  lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.
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1.4.24.Przetargowa  dokumentacja projektowa -  część  dokumentacji  projektowej,
która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu  będącego
przedmiotem robót.

1.4.25.Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

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

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

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

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże
Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami
prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze
dokumentacji  projektowej  i  komplet  SST.Na    Uszkodzoną  lub  zniszczoną
infrastrukturę Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:- Zamawiającego i 

-sporządzoną przez Wykonawcę

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja  projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane
Wykonawcy  przez  Zamawiającego  stanowią  część  umowy,  a  wymagania
określone  w choćby jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy tak  jakby
zawarte były w całej dokumentacji. .Dane określone w dokumentacji projektowej i
w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są
odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i
elementów budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z określonymi wymaganiami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to
takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”)

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejących  obiektów  (jezdnie,  ścieżki  rowerowe,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,
bariery  ochronne,  urządzenia  odwodnienia  itp.)  na  terenie  budowy,  w  okresie
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  do
zatwierdzenia,  uzgodniony  z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu
powinien  być  na  bieżąco  aktualizowany  przez  Wykonawcę.  Każda  zmiana,  w
stosunku  do  zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu,  wymaga  każdorazowo
ponownego  zatwierdzenia  projektu.  W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca
dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając
w ten  sposób bezpieczeństwo  pojazdów i  pieszych.  Wykonawca  zapewni  stałe
warunki widoczności  w dzień  i  w nocy tych zapór  i  znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  Wykonawca  w miejscach i  ilościach
określonych przez projekt organizacji ruchu umieści tablice informacyjne, których
treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inżyniera  Ruchu.  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt  zabezpieczenia  terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i  przyjmuje
się,  że jest włączony w cenę  kontraktową.  Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca
dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze  oraz  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do ochrony robót,  wygody
społeczności i innych  .W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu,
Wykonawca  ogrodzi  lub  wyraźnie  oznakuje teren budowy,  zgodnie  z  projektem
organizacji ruchu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i
maszyn  pracujących  przy  realizacji  robót,  Wykonawca  odpowiednio  oznakuje
zgodnie z obowiązującymi przepisami tego terenu. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykańczania  robót  Wykonawca  będzie:  utrzymywać  teren  budowy  i  wykopy  w
stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
dóbr  publicznych  i  a  wynikających  z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,
zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w następstwie  jego sposobu
działania.  
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

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

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą
dopuszczone  do  użycia  .Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały
aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie
określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu
robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod
warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.   .Jeżeli
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni
właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i
urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w
swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie
budowy i  powiadomić  Zamawiającego  i  władze  lokalne  o zamiarze  rozpoczęcia
robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren
budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie
realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla
mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Inspektor
nadzoru  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z
własności . Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował
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w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o
każdym  takim  przewozie  będzie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru  .Inspektor
nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte
z  terenu  budowy.  Pojazdy  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

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

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia
zakończenia  robót  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  będzie  utrzymywać
roboty do czasu odbioru ostatecznego.  Utrzymanie  powinno być  prowadzone w
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli  Wykonawca  w
jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru
powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po
otrzymaniu tego polecenia

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać  wszystkie zarządzenia wydane przez władze
centralne  i  miejscowe  oraz  inne  przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w
jakikolwiek  sposób  związane  z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.  
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i
przepisy,  które  spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i
zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub
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poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu
nie  postanowiono  inaczej.  W  przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również
stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom
wykonania niż  powołane normy lub przepisy,  pod warunkiem ich sprawdzenia  i
pisemnego  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego  Różnice  pomiędzy  powołanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez
Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne
pozostałości  o znaczeniu  geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie
budowy będą uważane za własność Zamawiającego.   

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Przed  rozpoczęciem  robót,  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  do
zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła
wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  również
odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  materiałów
Zatwierdzenie  partii  materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że
wszelkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają  zatwierdzenie.  Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane
z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  SST  w  czasie
realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych  materiałów  pochodzących  ze  źródeł  miejscowych.  Wykonawca
ponosi  wszystkie  koszty,  z  tytułu  wydobycia  materiałów,  dzierżawy  i  inne  jakie
okażą  się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i
nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  dokopów  i  miejsc  pozyskania
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji  terenu  po  ukończeniu  robót.  Wszystkie  odpowiednie  materiały
pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w
dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  Wykonawca
nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną
zgodę  Inspektora  nadzoru  Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  .Każdy
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rodzaj  robót, w którym znajdują  się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem,
usunięciem  i nie zapłaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego
zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca
powiadomi i uzyska zgodę Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem tego
materiału.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

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

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru
w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcji  z  wymaganiami.
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki
tych kontroli  będą  stanowić  podstawę  do akceptacji  określonej  partii  materiałów
pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał
inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: Inspektor nadzoru
będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy,  

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt
używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku
braku  ustaleń  w  wymienionych  wyżej  dokumentach,  sprzęt  powinien  być
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości
przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,
SST i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  Przy
ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
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przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś  i
innych parametrów technicznych.. 

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektem
organizacji  robót  opracowanym  przez  Wykonawcę  oraz  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  stosowane  metody  wykonywania
robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i
wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i
rzędnymi  określonymi  w dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie
przez  Inspektora  nadzoru.  Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczaniu  robót  zostaną,  usunięte  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt,
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ści 

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji
Zamawiającemu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości
Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości
techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji  robót  gwarantujący  wykonanie  robót
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia
jakości powinien zawierać: część ogólną opisującą :organizację wykonania robót,
w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robót, sposób zapewnienia bhp. 
6.2 Zasady  kontroli i jako ści robót  
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania
co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  SST,  normach  i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
umową. 

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu
próbek.   .Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w
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przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa
Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku,  gdy normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w
SST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane
przez  Inspektora  nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,  pobierania próbek i
badania  materiałów  w  miejscu  ich  wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca  i
producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru  może dopuścić  do użycia  tylko  te materiały,  które posiadają:
certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów lub innych dokumentów wynikających z
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (D. U. z 2004r. Nr
92 poz. 881 ze zm. )
UWAGA:  W  przypadku  przytoczenia  w  treści  STWiOR  nieaktualnych  lub
nieobowiązujących norm należy stosować aktualne normy, które je zastąpią oraz w
przypadku  nie  przytoczenia  normy   w  STWiOR,  należy  stosować  normę
obowiązującą6.7.  Dokumenty  budowy Dziennik  budowy  Dziennik  budowy  jest
wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika budowy zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami  [2]  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w  dzienniku
budowy  będą  dokonywane  na bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.  Do  dziennika
budowy należy wpisywać  w szczególności: datę  przekazania Wykonawcy terenu
budowy,  datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej,
,terminy rozpoczęcia i  zakończenia  poszczególnych elementów robót,   przebieg
robót,  trudności  i  przeszkody  w ich  prowadzeniu,  okresy i  przyczyny  przerw  w
robotach,  uwagi  i  polecenia  Inspektora  nadzoru,  daty  zarządzenia  wstrzymania
robót,  z  podaniem  powodu,  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i
ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych  odbiorów  robót,  wyjaśnienia,
uwagi i  propozycje Wykonawcy,  stan pogody i  temperaturę  powietrza w okresie
wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w
związku  z  warunkami  klimatycznymi,  zgodność  rzeczywistych  warunków



REMONT CHODNIKÓW, ZJAZDÓW, PARKINGÓW I NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE.

geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji  projektowej,  dane  dotyczące
czynności  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania  robót,
dane  dotyczące  sposobu  wykonywania  zabezpieczenia  robót,  dane  dotyczące
jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z
podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z
podaniem,  kto  je  przeprowadzał,  inne  istotne  informacje  o  przebiegu  robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone  Inspektorowi  nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora
nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną
umowy i  nie  ma uprawnień  do  wydawania  poleceń  Wykonawcy robót.  Książka
obmiarów   Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie
faktycznego  postępu  każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót
przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w  kosztorysie  i
wpisuje do książki obmiarów.  

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres wykonywanych  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora nadzoru  o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.  
 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem
.Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania  .Wymiary
skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami . W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego
załącznika do książki obmiarów .

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym
etapom odbioru: odbiorowi robót zanikających  odbiorowi częściowemu, odbiorowi
ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania
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ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  nadzoru.  Gotowość
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru  

8.3. Odbiór cz ęściowy

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

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem
do dziennika budowy z bezzwłocznym  powiadomieniem na piśmie o tym  fakcie
Inspektora  nadzoru  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w
dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru
zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w  punkcie
8.4.2.Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez
Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej .W przypadku stwierdzenia przez
komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma większego wpływu  na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru  ostatecznego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. recepty i ustalenia technologiczne,
3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
4. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów

zgodnie z SST i ew. PZJ,
5. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na

przełożenie  linii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

6. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

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

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za
jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  .Dla  pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana  przez  Wykonawcę  w  danej  pozycji  kosztorysu.  Cena  jednostkowa  lub
kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót
będą  obejmować:  robociznę  bezpośrednią  wraz  z  towarzyszącymi  kosztami,
wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z
towarzyszącymi  kosztami,  koszty  pośrednie,  zysk  kalkulacyjny  i  ryzyko,  podatki
obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy
wliczać podatku VAT.

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

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

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

 Koszt    organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Zamawiającymi  odpowiednimi  instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,  wraz z dostarczeniem kopii
projektu  Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzaniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień
wynikających  z  postępu  robót,  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i
oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, przygotowanie terenu,
konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,   chodników,  krawężników,  barier,
oznakowań  i   ,tymczasową  przebudowę  urządzeń  obcych.  Koszt  utrzymania
objazdów  i organizacji ruchu obejmuje: oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i
usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,  poziomych,  barier  i  świateł,
utrzymanie płynności ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdów/  i organizacji
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ruchu  obejmuje:  usunięcie  wbudowanych  materiałów  i  oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze
zm. ).
2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2001r Nr
138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.2015r  poz. 460
ze zm.)

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
D-01.02.04

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg. 
1.2. Zakres stosowania sST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót na drogach miejskich i
gminnych.
1.3. Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z rozbiórką elementów dróg  
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane  określenia  podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót-podano w OST D-M-00.00.00.p.1.5
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów-podano w OST D-M-00.00.00.p.2
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu-podano w OST D-M-00.00.00.p3
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do  wykonania  robót  związanych  z  rozbiórką  elementów  dróg,  może  być
wykorzystany  sprzęt  podany  poniżej,  lub  inny  zaakceptowany  przez  Inspektora
nadzoru:  spycharki,  ładowarki,   żurawie  samochodowe,  samochody  ciężarowe,
zrywarki, młoty pneumatyczne,  piły mechaniczne, frezarki nawierzchni,koparki.
4. TRANSPORT
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu-podano w OST D-M-00.00.00.p.4
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót-podano w OST D-M-00.00.00.p.5
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, o  obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich  elementów    zgodnie  z  dokumentacją  kosztorysową,  SST  lub
wskazanych  przez  Inspektora  nadzoru.  Jeśli  dokumentacja  kosztorysowa  nie
zawiera  dokumentacji  inwentaryzacyjnej  lub/i  rozbiórkowej,  Inspektor  nadzoru
może  polecić  Wykonawcy  sporządzenie  takiej  dokumentacji,  w  której  zostanie
określony  przewidziany  odzysk  materiałów.  Roboty  rozbiórkowe  można
wykonywać  mechanicznie  lub  ręcznie  w  sposób  określony  w  SST.  Wszystkie
elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez
powodowania  zbędnych  uszkodzeń.  O  ile  uzyskane  elementy  nie  stają  się
własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub
wskazane przez Zamawiającego. Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają
się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót-podano w OST.D-M-00.00.00.p.6
6.2. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych
do powtórnego  wykorzystania.  Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  ewentualne
doły  po  usuniętych  elementach  nawierzchni,  powinno  spełniać  odpowiednie
wymagania
 7. OBMIAR ROBÓT.
7.1Ogólne zasady obmiaru robót-podano w OST-D-M-00.00.00.p.7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową  robót związanych z rozbiórką  elementów dróg i  ogrodzeń
jest: dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),dla krawężnika, opornika,
obrzeża,  ścieków prefabrykowanych,  ogrodzeń,  barier  i  poręczy  -  m  (metr),dla
znaków drogowych - szt. (sztuka),

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści-podano  w  OST-D-M-
00.00.00.p.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

− Cena wykonania robót obejmuje:
− a) dla  rozbiórki warstw nawierzchni:  wyznaczenie  powierzchni  przeznaczonej

do  rozbiórki,  rozkucie  i  zerwanie  nawierzchni,  ew.  przesortowanie  materiału
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uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,
załadunek  i  wywiezienie  materiałów  z  rozbiórki,  wyrównanie  podłoża  i
uporządkowanie terenu rozbiórki; 

− b)  dla  rozbiórki  krawężników,  obrzeży  i  oporników:  odkopanie  krawężników,
obrzeży  i  oporników  wraz  z  wyjęciem  i  oczyszczeniem,  zerwanie  podsypki
cementowo-piaskowej i ew. ław, załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

− d
− c) dla rozbiórki  chodników: ręczne wyjęcie płyt  chodnikowych,  lub  rozkucie i

zerwanie  innych  materiałów  chodnikowych,  ew.   przesortowanie  materiału
uzyskanego  z  rozbiórki  w  celu  ponownego  jego  użycia,  z  ułożeniem  na
poboczu, zerwanie podsypki cementowo – piaskowej ,załadunek i wywiezienie
materiałów

− rozbiórki, wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;;
−  10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
4 BN-87/5028-12 Gwoździe  budowlane.  Gwoździe  z  trzpieniem

gładkim, okrągłym i kwadratowym
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
LINIOWE ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01
1. Wstęp

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem  niniejszej   ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych ,przy budowie ulic.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i gminnych.
1.3. Zakres robót obj ętych OST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują: wykonanie wykopów
w gruntach  nieskalistych,  ,budowę  nasypów drogowych,  pozyskiwanie  gruntu  z
ukopu lub dokopu.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub
z gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.



REMONT CHODNIKÓW, ZJAZDÓW, PARKINGÓW I NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną
drogi i skarpami rowów. 
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej
robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4.Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, jako grunt skalisty.
1.4.5. Ukop  -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  nasypów,  położone  w
obrębie pasa robót drogowych.
1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza
pasem robót drogowych.
1.4.7. Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.
1.4.8. Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  -  wielkość  charakteryzująca  stan
zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

ds

d
sI ρ

ρ
=

gdzie:
ρd - gęstość  objętościowa  szkieletu  zagęszczonego  gruntu,  zgodnie  z  BN-

77/8931-12 [9], (Mg/m3),
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności

optymalnej,  zgodnie  z  PN-B-04481:1988  [2],  służąca  do  oceny
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót- podano w OST D-M-00.00.00.p.1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  materiałów-  podano  w  OST  D-M-
00.00.00.p.2.

2.2. Podział gruntów
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1
2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do
budowy nasypów mogą być  wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub
wykonanie  prac  objętych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
dostarczenia  równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych  ze  źródeł  własnych,
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zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru .Grunty i  materiały nieprzydatne  do
budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998
[4]

Lp. Wyszczególnieni
e

Jed- Grupy gruntów

właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu − rumosz
niegliniasty

− żwir
− pospółka
− piasek gruby
− piasek średni
− piasek

drobny
− żużel

nierozpadow
y

− piasek
pylasty

− zwietrzelina
gliniasta

− rumosz
gliniasty

− żwir gliniasty
− pospółka

gliniasta

mało
wysadzinowe
− glina piasz-    

czysta zwięzła, 
glina zwięzła, 
glina pylasta 
zwięzła

− ił, ił piaszczys-
ty, ił pylasty

bardzo 
wysadzinowe
− piasek gliniasty
− pył, pył piasz-

czysty
− glina piasz-  

czysta, glina, 
glina pylasta

− ił warwowy
2 Zawartość

cząstek
≤ 0,075 mm
≤ 0,02   mm

%
< 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3 Kapilarność
bierna Hkb m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0

4 Wskaźnik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 < 25

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu- podano w OST D-M-00.00.00.p.3

3.2. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się
możliwością  korzystania  z  następującego  sprzętu  do:  odspajania  gruntów  (,
koparki,  ładowarki,  itp.),jednoczesnego wydobywania  i  przemieszczania  gruntów
(spycharki,  ,  równiarki,  itp.),transportu  mas  ziemnych  (samochody  wywrotki,
samochody  skrzyniowe,  itp.),sprzętu  zagęszczającego  (walce,  ubijaki,  płyty
wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu- podano w OST D-M-00.00.0.p.4
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4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany
do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz
do  odległości  transportu.).Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości
zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót- podano w OST D- M-00.00.00.p.5
5.2. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać
urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza
obszar  robót  ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i
nawodnieniem..
 5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w
całym okresie trwania robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. ogólne zasady kontroli jako ści robót- podano w OST D-M-00.00.00.p.6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z
wymaganiami  specyfikacji  określonymi  w  p-kcie  5  Szczególną  uwagę  należy
zwrócić na: właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
6.2.2. Sprawdzenie jako ści wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w
pkcie 6 SST D-02.01.01,
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Zagęszczenie gruntu

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien
być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów
dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik
odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4].

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót-  podano w OST D-M-00.00.00.p.7

7.2. Obmiar robót ziemnych

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

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

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  OST  D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w
SST D-02.01.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty  budowlane.  Określenia.  Symbole.  Podział  i  opis
gruntów

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi  samochodowe.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i

badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1.  Instrukcja  badań  podłoża  gruntowego  budowli  drogowych  i  mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

WYKONANIE  WYKOPÓW
W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH

D - 02.01.01
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach   gminnych.
1.3. Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów
w gruntach nieskalistych.
1.4. Określenia podstawowe-podano w OST.D-02.00.01.p.1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót-podano w OST.D-02.00.01.p.1.5.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
Materiał  występujący  w  podłożu  wykopu  jest  gruntem  rodzimym,  który  będzie
stanowił  podłoże  nawierzchni.  Zgodnie  z  Katalogiem  typowych  konstrukcji
nawierzchni  podatnych i  półsztywnych  [12]  powinien  charakteryzować  się  grupą
nośności G1.  Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności,
należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z  SST.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST  D-02.00.01 pkt
3.

4. TRANSPORT

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

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady prowadzenia robót podano w OST D- 02.00.01 pkt 5
.Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym
okresie  prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń,  wynikających  z
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw
od  dokumentacji  projektowej  obciąża  Wykonawcę.  Wykonawca  powinien
wykonywać  wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do
budowy  nasypów  były  odspajane  oddzielnie,  w  sposób  uniemożliwiający  ich
wymieszanie.
5.2. Wymagania dotycz ące zagęszczenia i no śności gruntu
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is),
podanego w tablicy 1.

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

Minimalna wartość Is dla:
Strefa autostrad innych dróg

korpusu i dróg
ekspresowych

kategoria ruchu
KR3-KR6

kategoria ruchu
KR1-KR2

Górna warstwa o grubości  20
cm

1,03 1,00 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm
od powierzchni robót ziemnych

1,00 1,00 0,97

Jeżeli  grunty  rodzime  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  nie  spełniają
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni
należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1.Jeżeli wartości wskaźnika
zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie
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zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu
podłoża,  umożliwiającego  uzyskanie  wymaganych  wartości  wskaźnika
zagęszczenia.  Możliwe  do  zastosowania  środki,  o  ile  nie  są  określone  w SST,
proponuje  Wykonawca  i  przedstawia  do  akceptacji  Inspektorowi.  Nadzoru
Dodatkowo  można  sprawdzić  nośność  warstwy  gruntu  na  powierzchni  robót
ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-
02205:1998 [4] rysunek 4.
5.3. Ruch budowlany Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu
o ile  grubość  warstwy gruntu  (nadkładu)  powyżej  rzędnych  robót  ziemnych jest
mniejsza  niż  0,3  m.Z  chwilą  przystąpienia  do  ostatecznego  profilowania  dna
wykopu  dopuszcza  się  po nim jedynie  ruch maszyn  wykonujących tę  czynność
budowlaną.  Może  odbywać  się  jedynie  sporadyczny  ruch  pojazdów,  które  nie
spowodują  uszkodzeń  powierzchni  korpusu.  Naprawa  uszkodzeń  powierzchni
robót  ziemnych,  wynikających  z  niedotrzymania  podanych  powyżej  warunków
obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót-podano w OST.D-02.00.01.p.6
6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi  w i  SST.  W czasie  kontroli  szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na:
sposób  odspajania  gruntów  nie  pogarszający  ich  właściwości,  zapewnienie
stateczności  skarp, odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i  po ich
zakończeniu,  dokładność  wykonania  wykopów  (usytuowanie  i
wykończenie),zagęszczenie  górnej  strefy  korpusu  w  wykopie  według  wymagań
określonych w pkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót-podano w OST.D-02. 00.01.p.7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena  wykonania  1  m3 wykopów  w  gruntach  nieskalistych   obejmuje:  prace
pomiarowe i  roboty przygotowawcze,  oznakowanie robót,   wykonanie wykopu z
transportem  urobku  na  nasyp  lub  odkład,  obejmujące:  odspojenie,
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, odwodnienie wykopu na
czas  jego  wykonywania,  profilowanie  dna  wykopu,  ,  skarp,  zagęszczenie
powierzchni  wykopu,  przeprowadzenie  pomiarów  ,  wymaganych  w specyfikacji
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technicznej,  rozplantowanie  urobku  na  odkładzie,  wykonanie,  a  następnie
rozebranie dróg dojazdowych, rekultywację terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów związanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.

REGULACJA WYSOKO ŚCIOWA URZĄDZEŃ
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

D-03.02.01d.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  regulacją  wysokościową
urządzeń wodkan

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z wykonaniem regulacji wysokościowej urządzeń odwadniających przy
budowie, modernizacji i remontach dróg.

1.4. Określenia podstawowe

 1.4.1.Wpust uliczny z osadnikiem- urządzenie zbierające wody opadowe z jezdni
i chodnika oraz gromadzące osady w osadniku 

1.4.2.. Studnia rewizyjna  –służy do kontroli drożności kanału.

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.4. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,
odpowiednimi  polskimi  normami i  z  definicjami  podanymi  w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót- podano w OST.D-M-00.00.00.p.1.5

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów- podano w OST.D-M-00.00.00.p.

2.2. studnie rewizyjne

2.3.Kręgi betonowe lub żelbetowe śred. 80cm i powy żej

2.4. Studzienki ściekowe

2.4.1. Wpusty uliczne żeliwne- powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN124[1]

2.4.2. Kręgi betonowe prefabrykowane

Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy
50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.4.3. Pierścienie  żelbetowe  prefabrykowane-  o  średnicy  65  cm  powinny  być
wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.

2.5. Beton

Beton  hydrotechniczny  B-15  i  B-20  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN
206-1 [3]
2.6. Zaprawa cementowa-  powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7].

 2.7. Składowanie materiałów
 

2.7.1. Kręgi

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk
kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
 

2.7.3. Wpusty i pokrywy studni żeliwne

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

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu-podano w OST.D-M-00.00.00.p.3

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu- podano w OST.D-M-00.00.00.p.4

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót- podano w OST.D-M-00.00.00.p.5

5.2. Roboty przygotowawcze

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

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót- podano w OST.D-M-00.00.00.p.6

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania  przed  przystąpieniem  do  robót-  Wykonawca  powinien  wykonać
badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest  zobowiązany  do stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych
robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną
przez Inspektora.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót- podano w OST.D-M-00.00.00.p.7

7.2. Jednostka obmiarowa-jest szt

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: roboty montażowe.
Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści- podano  w  OST.D-M-
00.00.00.p.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1-ego kpl.  obejmuje: oznakowanie robót,  dostawę materiałów,  wykonanie
robót  przygotowawczych,   przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  wymaganych  w
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1.PN-EN 124:2000 Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla
ruchu

2.PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności
3.PN-EN 206-1:2000 Beton. wymagania i kryteria zgodności,produkcja
4.PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
5,PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych
6.PN-EN 13242:2004 Kruszywa mineralne do betonu
7.PN-EN14188-1:2004 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
8.     PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
9.     PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)
10.    PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
11.    PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania
12.    PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C
13.    PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
14.PN-EN 197-1A3:2007 Cement. Transport i przechowywanie
15.     BN-62/6738-03,04,
07        

Beton hydrotechniczny

16.    BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

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

2. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
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 D - 03.04.01a
UZUPEŁNIENIE POKRYW I KRATEK

ŚCIEKOWYCH
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ  

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uzupełnieniem pokryw studni i
kratek ściekowych 
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót na drogach miejskich i
gminnych.
1.3. Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych  z  wykonaniem  robót  związanych  z  uzupełnieniem  pokryw  studni  i
kratek ściekowych 
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Studnia  –chłonna, ,rewizyjna, kanalizacji zlokalizowane w pasie drogowym 
1.4.2. Kratka ściekowa- zlokalizowana w pasie drogowym służy do odbioru wód
opadowych
1.4.3. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,
odpowiednimi  polskimi  normami i  z  definicjami  podanymi  w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót-  podano w OST D-M-00.00.00 p1.5.
2. MATERIAŁY-
2.1 Pokrywy na studzienne - żeliwne lub żeliwno-betonowe
2.2. Kratki ściekowe -żeliwne lub żelbetowe
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  OST  D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
5 2 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
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6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

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

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową   jest - szt. (sztuka) określonego wymiaru i rodzaju

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena uzupełnienia 1 szt. studni lub kratki ściekowej 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Nie występują

  PROFILOWANIE
I  ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

D-04.01.01
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są
wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem
profilowania i zagęszczania podłoża gruntowego 
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót na drogach miejskich i
gminnych.
1.3. Zakres robót obj ętych OST
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Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych  z  wykonaniem  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża   gruntowego,
nadania  odpowiedniego spadku poprzecznego   oraz przygotowanie  koryta pod
konstrukcyjne warstwy nawierzchni
1.4. Określenia podstawowe -podano w OST.D-M-00.00.00.p.1.4
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót -podano w OST.D-M-00.00.00.p.1.5
2. Materiały -Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu-podano w OST.D-M-00.00.00.p.3
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  profilowania  i  zagęszczenia  powinien
wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następującego  sprzętu:  równiarek  lub
spycharek,  koparek  walca  statycznego  15T,  wibracyjego  lub  płyt  wibracyjnych,
samochodów  wywrotek   Stosowany  sprzęt  i  środki  transportu  nie  może
spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża jak i otoczenie
(zabudowa)
4.TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu -podano w OST.D-M-00.00.00.p.4
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót -podano w OST.D-M-00.00.00.p.5
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót
Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  profilowania  i  zagęszczenia
podłoża   gruntowego  w  korzystnych  warunkach  atmosferycznych-(  optymalna
wilgotność podłoża  -20% do+ 10  %)
5.3. Wykonanie koryta, uzupełniaj ącego nawierzchni ę
 .  Koryto  można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  na
zastosowanie  maszyn,  na  przykład  na  poszerzeniach  lub  w  przypadku  robót  o
małym  zakresie.  Sposób  wykonania  musi  być  zaakceptowany  przez  Inspektora
nadzoru.  Grunt  odspojony  w  czasie  wykonywania  koryta  powinien  być
wykorzystany  zgodnie  z  ustaleniami  dokumentacji  kosztorysowej  i  SST,  tj.
odwieziony  na  odkład  lub  zwałkę  .Profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża  należy
wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża
Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze
wszelkich  zanieczyszczeń.  .Jeżeli  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu
przewidzianym  do  profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na
głębokość  zaakceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru,  dowieźć  dodatkowy  grunt
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej
do  uzyskania  wymaganych  spadków i  zagęścić  warstwę  do  uzyskania  wartości
wskaźnika  zagęszczenia,  Is=1,0.Do  profilowania  podłoża  należy  stosować
równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany  w  robotach  ziemnych.
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania.
Zagęszczanie  podłoża  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika
zagęszczenia  podanego, jw. Wskaźnik zagęszczenia należy określać  zgodnie z
BN-77/8931-12 [5]. E2>100 MPa
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót-podano w OST.D-M-00.00.00.p.6
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i
zagęszczenia  koryta  i  wyprofilowanego  podłoża  ustala  inspektor  nadzoru.
Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy
wykonać w punktach głównych załamań.

6.2.2. Spadki poprzeczne
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być
mniejszy od 1..Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie
wartości  modułów odkształcenia,  to  wartość  stosunku wtórnego do pierwotnego
modułu  odkształcenia,  określonych  zgodnie  z  normą  BN-64/8931-02  [3]  nie
powinna być większa od 2,2
 6.3.  Zasady  post ępowania  z  wadliwie  wykonanymi  odcinkami  koryta
(profilowanego podło ża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych
od  określonych  przez  nadzór  wykona  wykonawca  we  własnym  zakresie,
wyrównana  i  powtórne  zagęści   dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia
podłoża  wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót- podano w OST.D-M-00.00.00.p.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści- podano  w  OST.D-M-
00.00.00.p.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena  wykonania  1  m2 koryta  obejmuje:   prace  pomiarowe  i  roboty
przygotowawcze, odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na
odkład lub nasyp, profilowanie dna koryta, korony drogi gruntowej i zagęszczenie

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
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4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU-PODANO W OST.D-
M-00.00.00.P.4

4.2. Transport kruszywa

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

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót- podano w OST.D-M-00.00.00.p.5

5.2. Przygotowanie podło ża

Warstwy  odcinająca  i  odsączająca  powinny  być  wytyczone  w  sposób
umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową,  z tolerancjami
określonymi w niniejszych specyfikacjach

5.3. Wbudowanie i zag ęszczanie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu
równiarki,  z  zachowaniem  wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.
Grubość  rozłożonej  warstwy  luźnego  kruszywa  powinna  być  taka,  aby  po  jej
zagęszczeniu  osiągnięto  grubość  projektowaną.  Jeżeli  dokumentacja projektowa
lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości
powyżej  20  cm,  to  wbudowanie  kruszywa  należy  wykonać  dwuwarstwowo.
Rozpoczęcie  układania  każdej  następnej  warstwy  może  nastąpić  po  odbiorze
przez Inspektora nadzoru warstwy poprzedniej. W miejscach, w których widoczna
jest  segregacja  kruszywa  należy  przed  zagęszczeniem  wymienić  kruszywo  na
materiał  o  odpowiednich  właściwościach.  Natychmiast  po  końcowym
wyprofilowaniu  warstwy  odsączającej  lub  odcinającej  należy  przystąpić  do  jej
zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać
od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi
się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy
rozpoczynać  od  dolnej  krawędzi  i  przesuwać  pasami  podłużnymi  częściowo
nakładającymi  się,  w  kierunku jej  górnej  krawędzi.  Nierówności  lub  zagłębienia
powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównywane  na  bieżąco  przez
spulchnienie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie  materiału,  aż  do
otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa
odcinająca  i  odsączająca  powinna  być  zagęszczana  płytami  wibracyjnymi  lub
ubijakami  mechanicznymi.  Zagęszczanie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora,
przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać
zgodnie  z  BN-77/8931-12  [8].W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał
wbudowany  w  warstwę  odsączającą  lub  odcinającą,  uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę
zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.  Należy  określić
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pierwotny  i  wtórny  moduł  odkształcenia  warstwy  według  BN-64/8931-02  [6].
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać
2,2.Wilgotność  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna być  równa wilgotności
optymalnej  z  tolerancją  od  -20%  do  +10%  jej  wartości.  W  przypadku,  gdy
wilgotność  kruszywa  jest  wyższa  od  wilgotności  optymalnej,  kruszywo  należy
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa
jest niższa od wilgotności optymalnej,  kruszywo należy zwilżyć  określoną ilością
wody i równomiernie wymieszać.
 5.4. Utrzymanie warstwy ods ączającej i odcinaj ącej
Warstwa odsączająca i  odcinająca po wykonaniu,  a przed ułożeniem następnej
warstwy powinny być  utrzymywane  w dobrym  stanie  .Nie  dopuszcza  się  ruchu
budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej. W przypadku
warstwy  z  kruszywa  dopuszcza  się  ruch  pojazdów  koniecznych  dla  wykonania
wyżej  leżącej  warstwy  nawierzchni.  Koszt  napraw  wynikłych  z  niewłaściwego
utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót -podano w OST.D-M-00.00.00.p.6
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać  badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi
nadzoru
6.3.Zasady post ępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech
geometrycznych,  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót- podano w OST.D-M-00.00.00.p.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 warstwy odcinającej lub odsączającej.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści- podano  w  OST.D-M-
00.00.00.p.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej- to m2 warstwy odsączającej lub odcinającej

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
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2. PN-EN 13242:2004 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie
wilgotności

3. PN-EN 12620:2002 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do
nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka

  4. PN-B-11112 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  łamane  do
nawierzchni drogowych

5. PN-EN  13036-4:2004
(U)

Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu
odkształcenia  nawierzchni  podatnych  i  podłoża
przez obciążenie płytą

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1.Wytyczne  budowy  nasypów  komunikacyjnych  na  słabym  podłożu  z
zastosowaniem   geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986.

PODBUDOWA  Z  KRUSZYW.
WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.00
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania
ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem
podbudowy   z  kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach   miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót obj ętych OST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
i obejmują SST:D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie,D-04.04.02  Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego
mechanicznie. Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się
jako  podbudowę  pomocniczą  i  podbudowę  zasadniczą  wg  Katalogu  typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Stabilizacja  mechaniczna  -  proces  technologiczny,  polegający  na
odpowiednim  zagęszczeniu  w  optymalnej  wilgotności  kruszywa  o  właściwie
dobranym uziarnieniu.
1.4.2.  Pozostałe określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczących poszczególnych rodzajów
podbudów  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie:D-04.04.01  Podbudowa  z
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kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie,D-04.04.02  Podbudowa  z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót- podano w OST.D-M-00.00.00.p.1.5
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów -podano w OST.D-M-00.00.00.p.2
2.2. Rodzaje materiałów
Materiały  stosowane  do  wykonania  podbudów  z  kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie podano w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:D-
04.04.01  Podbudowa  z  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie,D-
04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiałów
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy
układanej jednorazowo.
2.3.1. Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.

Wymagania

Lp. Wyszczególnienie
Kruszywa
naturalne

Kruszywa
łamane Żużel Badania

właściwości Podbudowa według
zasad
-nicza

pomoc-
nicza

zasad
-nicza

pomoc
-nicza

zasad
-nicza

pomoc-
nicza

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

od 2
do 10

od 2
do 12

od 2
do 10

od 2
do 12

od 2
do 10

od 2
do 12

PN-B-06714
-15 [3]

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

PN-B-06714
-15 [3]

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

35 45 35 40 - -
PN-B-06714

-16 [4]

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

1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
[1]

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

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

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

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

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714
-42 [12]

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

PN-B-06714
-18 [6]

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

5 10 5 10 5 10
PN-B-06714

-19 [7]
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9
Rozpad  krzemianowy  i
żela-
zawy łącznie, % (m/m), nie
więcej niż

- - - - 1 3

PN-B-06714
-37 [10]

PN-B-06714
-39 [11]

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

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

11 Wskaźnik  nośności  wnoś

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

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

PN-S-06102
[21]

2.3.2. Materiał na warstwę odsączającą
Na warstwę odsączającą stosuje się: żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],piasek
wg PN-B-11113 [16].
2.3.3. Materiał na warstwę odcinającą
Na warstwę  odcinającą  stosuje się:  piasek  wg PN-B-11113 [16],miał  wg PN-B-
11112 [15],
geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.4. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw
Do  ulepszania  właściwości  kruszyw  stosuje  się:  cement  portlandzki  wg  PN-B-
19701  [17],wapno  wg PN-B-30020  [19],popioły  lotne  wg  PN-S-96035  [23],żużel
granulowany  wg  PN-B-23006  [18].Dopuszcza  się  stosowanie  innych  spoiw  pod
warunkiem  uzyskania  równorzędnych  efektów  ulepszania  kruszywa  i  po
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego.   Rodzaj  i  ilość  dodatku  ulepszającego
należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Należy stosować wodę wg PN-EN 1008:2004
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu -podano w OST.D-M-00.00.00.p.3
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania  podbudowy z kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie   powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następującego
sprzętu:  mieszarek  do  wytwarzania  mieszanki,  wyposażonych  w  urządzenia
dozujące  wodę,  równiarek  albo  układarek  do  rozkładania  mieszanki,  walców
ogumionych  i  stalowych  wibracyjnych  lub  statycznych  do  zagęszczania.  W
miejscach  trudno  dostępnych  powinny  być  stosowane  zagęszczarki  płytowe,
ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu -podano w OST,D-M-00.00.00.p4
4.2. Transport materiałów
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót pod-ano w OST.D-M-00.00.00.p.5
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określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność
mieszanki  kruszywa  jest  wyższa  od optymalnej  o  10% jej  wartości,  mieszankę
należy  osuszyć.Wskaźnik  zagęszczenia  podbudowy  wg  BN-77/8931-12  [29]
powinien odpowiadać  przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg
tablicy 1, lp. 11.
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu,  a przed ułożeniem następnej  warstwy,  powinna być
utrzymywana  w  dobrym  stanie.   Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykorzystywał,  za
zgodą  Inspektora  nadzoru,  gotową  podbudowę  do  ruchu  budowlanego,  to  jest
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch.  Koszt  napraw wynikłych  z  niewłaściwego  utrzymania  podbudowy obciąża
Wykonawcę robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót -podano w OST.D-M-00.00.00.p.6
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać  badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi
nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie
właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość  ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Częstotliwość badań

Lp. Wyszczególnienie badań
Minimalna

liczba badań na
dziennej działce

roboczej

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przy-padająca 
na jedno 
badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 

2 Wilgotność mieszanki 2 600

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

4 Badanie  właściwości  kruszywa  wg  tab.  1,  pkt
2.3.2

dla każdej partii kruszywa i
przy każdej zmianie

kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Próbki  należy  pobierać  w  sposób  losowy,  z  rozłożonej  warstwy,  przed  jej
zagęszczeniem. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10%
-20%.Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].
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- ugięcie sprężyste
każde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na każde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy
wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż +10 cm, -5 cm.Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna
być  większa  od  szerokości  warstwy  wyżej  leżącej  o  co  najmniej  25  cm  lub  o
wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,
zgodnie  z  BN-68/8931-04  [28].  Nierówności  poprzeczne  podbudowy  należy
mierzyć  4-metrową łatą.  Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:10 mm
dla podbudowy zasadniczej,20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki  poprzeczne  podbudowy  na  prostych  i  łukach  powinny  być  zgodne  z

±założonymi i  tolerancją  0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  podbudowy  i  rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej

±o więcej niż  5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:

±- dla podbudowy zasadniczej   10%,- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nośność podbudowy

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

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa

o
wskaźniku

wnoś nie
mniejszym 

Wskaźnik
zagęszczeni

a IS   nie
mniejszy niż

Maksymalne ugięcie
sprężyste pod kołem, mm

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o
średnicy 30 cm, MPa

niż,   % 40 kN 50 kN od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego
obciążenia E2
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60
80

120

1,0
1,0
1,03

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewła ściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  które  wykazują  większe  odchylenia  od
określonych  w  punkcie  6.4  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub
zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone.
Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej  warstwy  jest
niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej
niż  5  cm  i  nie  zapewnia  podparcia  warstwom  wyżej  leżącym,  to  Wykonawca
powinien na własny koszt poszerzyć  podbudowę  przez spulchnienie warstwy na
pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne
zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca
wykona  naprawę  podbudowy.  Powierzchnie  powinny  być  naprawione  przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją
Inspektora  nadzoru,  uzupełnione  nowym  materiałem  o  odpowiednich
właściwościach,  wyrównane  i  ponownie  zagęszczone.  Roboty  te  Wykonawca
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez
Inspektora  nadzoru.  Koszty  tych  dodatkowych  robót  poniesie  Wykonawca
podbudowy  tylko  wtedy,  gdy  zaniżenie  nośności  podbudowy  wynikło  z
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót -podano w OST.D-M-00.00.00.p.7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  jest  m2 podbudowy   z  kruszywa  stabilizowanego
mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1.  Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści -  podano  w  OST  D-M-
00.00.00.p.9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres  czynności  objętych  ceną  jednostkową  1  m2 podbudowy  z  kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie, podano w D-04.04.02 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
  2. PN-EN 932-3 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości

zanieczyszczeń obcych
  3. PN-EN 933-1 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  składu

ziarnowego
  4. PN-EN 933-3 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  kształtu

ziaren
  5. PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
  6. PN-EN 1097-6 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie

nasiąkliwości
  7. PN-EN1367-1 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie

mrozoodporności metodą bezpośrednią
  8. PN-EN 933-10 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości

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

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

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

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

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

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

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki

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

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

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

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

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

tłucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioły lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  kamienne  łamane  do
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nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  wskaźnika

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

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

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

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

10.2. Inne dokumenty

1.  Katalog  typowych konstrukcji  nawierzchni  podatnych i  półsztywnych,  IBDiM -
Warszawa 1997.

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE

D-04.04.02

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.  Zaleca  się  wykorzystanie  SST  przy  zlecaniu  robót  na  drogach
miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
więcej warstw zagęszczonego materiału, który stanowi warstwę nośną nawierzchni
drogowej.
2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów
Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  stabilizowanych
mechanicznie powinno być  kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych
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od 8 mm Kruszywo  powinno być  jednorodne bez zanieczyszczeń  obcych i  bez
domieszek pogarszających parametry.
2.2. Wymagania dla materiałów
2.2.1. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.04.00 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.
3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  OST  D-04.04.00  „Podbudowa  z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w OST  D-04.04.00 „Podbudowa  z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podło ża
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w OST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.Jeśli dokumentacja
projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy
WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy  określi  SST,  zgodnie  z  PN-S-06102  [215.4.  Wbudowywanie  i
zagęszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia  dotyczące  rozkładania  i  zagęszczania  mieszanki  podano  w  OST   D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli  jakości robót  podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać  badania kruszyw,
zgodnie  z  ustaleniami  OST  D-04.04.00  „Podbudowa  z  kruszyw.  Wymagania
ogólne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w
OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość  oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4.
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
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Zasady postępowania  z wadliwie  wykonanymi  odcinkami podbudowy podano w
OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
7.OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanej  i  odebranej
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  OST  D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena  wykonania  1  m2 podbudowy  obejmuje:  prace  pomiarowe  i  roboty
przygotowawcze, oznakowanie robót, sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  dostarczenie mieszanki
na  miejsce  wbudowania,  rozłożenie  mieszanki,  zagęszczenie  rozłożonej
mieszanki, utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10.  przepisy zwi ązane  Normy i  przepisy związane  podano w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.

D 05.02.02
NAWIERZCHNIA  BRUKOWCOWA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru remontu cząstkowego nawierzchni brukowcowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach  miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z wykonaniem remontu cząstkowego nawierzchni   brukowcowej.
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1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Nawierzchnia  brukowcowa  -  nawierzchnia,  której  warstwa  ścieralna  jest
wykonana z brukowca.

1.4.2.  Podsypka  -  część  nawierzchni  z  piasku  lub  innego  drobnoziarnistego
materiału, w której osadza się brukowiec.

1.4.3. Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.4. Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm.

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  SST  D-05.02.00  „Nawierzchnie
twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  nawierzchni  brukowcowej,  wg  PN-B-
06101 [19], są:
− brukowiec nieobrobiony,  obrobiony lub brukowiec płytowany,  wg PN-B-11104

[14],
− kliniec, wg PN-B-11112 [15],
− piasek na podsypkę oraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PN-B-11113

[16],
− woda, wg PN-B-32250 [18],
− materiały na warstwę odsączającą, w przypadku gdy dokumentacja projektowa

przewiduje jej wykonanie; materiały te powinny odpowiadać wymaganiom SST
D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”.

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1.Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien być kamieniem
trwałym, nie zwietrzałym,  mieć  strukturę  możliwie drobnoziarnistą  i  zwięzłą,  bez
pęknięć 

2.3.2. Kliniec używany do klinowania nawierzchni powinien mieć wymiary od 4 do
12,8  mm  i  od  12,8  do  20  mm  i  powinien  odpowiadać  wymaganiom  wg
PN_B_11112[15]

2.3.3.Piasek na podsypkę oraz do zasypywania (zamulania) nawierzchni powinien
odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  SST  D-05.02.00  „Nawierzchnie  twarde
nieulepszone. Wymagania ogólne”.
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2.3.4.Woda, stosowana przy zagęszczaniu i do zwilżania warstw piasku, powinna
odpowiadać  wymaganiom  punktu  2.3  SST  D-05.02.00  „Nawierzchnie  twarde
nieulepszone. Wymagania ogólne”.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie
twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  remontu  cząstkowego  nawierzchni
brukowcowej  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następującego
sprzętu:
− ubijaków stalowych  o  masie  od  25  do  35  kg,  młotków brukarskich,  drągów

stalowych do wyjmowania bruku, łopat, pił, siekier,
− przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów),
− ew.  walców  statycznych  o  nacisku  jednostkowym  od  25  do  45  kN/m,  w

przypadku  zastąpienia  trzeciego  ubijania  ręcznego  brukowca  na  podsypce
piaskowej,

− ew.  walców  wibracyjnych  o  nacisku  jednostkowym  wału  wibrującego  co
najmniej  18  kN/m  lub  płytowych  zagęszczarek  wibracyjnych  o  nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie
twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podło ża

Podłoże  pod  nawierzchnię  brukowcową  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z
warunkami  ogólnymi  określonymi  w  SST  D-05.02.00  „Nawierzchnie  twarde
nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

5.3. Wykonanie podsypki

5.3.1. Podsypka piaskowa

Podsypka pod nawierzchnię  powinna być  wykonana z  piasku odpowiadającego
wymaganiom punktu 2.3.3.
Jeśli  dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to grubość warstwy podsypki
powinna wynosić 10 cm, a po ubiciu brukowca powinna wynosić co najmniej od 2
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do 3 cm licząc od spodu brukowca, o największej znormalizowanej wysokości, do
spodu podsypki.

5.4. Układanie i ubijanie nawierzchni brukowcowej n a podsypce piaskowej

Brukowiec przed dostarczeniem do koryta powinien być przesortowany. Brukowiec
wyższy  powinien  być  osadzany od strony zewnętrznej  jezdni,  niższy  zaś  ku jej
środkowi.  Różnica  wysokości  dwóch  kamieni  bezpośrednio  przylegających  do
siebie nie powinna przekraczać 2 cm.
Każdy  kamień  ustawiony  pionowo  na  sztorc,  czołem  do  góry  powinien  być
osadzony w podsypce najwyżej  do połowy wysokości (od 8 do 10 cm) i mocno
wbity  uderzeniami  młotka w górną  powierzchnię  tak,  aby nie  wychylał  się  przy
poruszaniu. Podczas brukowania podsypka piaskowa powinna być nieco wilgotna,
lecz  nie  nadmiernie.  Na  zamarzniętą  podsypkę  nie  wolno  kłaść  brukowca.
Nawierzchnię brukowcową należy wykonywać jednocześnie na całej jej szerokości.
Nawierzchnia  powinna  być  ułożona  ściśle,  z  przewiązaniem  szczelin  tak  w
kierunku  podłużnym  jak  i  poprzecznym,  a  każdy  osadzony  brukowiec  musi
przykrywać szczelinę powstałą między dwoma uprzednio osadzonymi kamieniami i
ma być do nich ściśle dosunięty.
Szczeliny  podłużne  nie  mogą  być  dłuższe  niż  dwa  brukowce.  Widziane z  góry
szczeliny powinny mieć kształt podobny do trójkątów utworzonych z linii krzywych.
Dobrze  osadzony  brukowiec  nie  powinien  osiadać  pod  naciskiem  nogi  i  nie
powinien łatwo dawać się wyciągnąć ręką.
Nawierzchnię brukowcową należy ubijać trzy razy ubijakami stalowymi o masie od
25 do 35 kg. Na odcinkach prostych ubijanie rozpoczyna się od kamieni oporowych
i stopniowo przesuwa się ku środkowi jezdni.  Na łukach poziomych o spadkach
jednostronnych ubijanie rozpoczyna się od niższych kamieni oporowych i przesuwa
się stopniowo do wyżej ułożonych na łuku zewnętrznym.
Pierwsze ubijanie wykonuje się bez wypełniania spoin i bez polewania brukowca.
Ubijanie  to  ma  na  celu  wyrównanie  nawierzchni  do  profilu  oraz  częściowe
osadzenie brukowca. Ubijakiem uderza się w środek czoła brukowca z wysokości
15 do 20 cm tak, aby zagłębienie brukowca wynosiło od 2 do 3 cm.
Po  pierwszym  ubiciu  brukowiec  klinuje  się  klińcem  o  wymiarach  12,8  mm do
20 mm, przesuwając go miotłami w celu należytego zapełnienia spoin i polewając
wodą. Następnie usuwa się z nawierzchni pozostały materiał i ubija się go po raz
drugi, uderzając silnie w środek brukowca. Przy drugim ubiciu brukowiec powinien
zagłębiać się o 1 do 2 cm.
Po drugim ubiciu uzupełnia się wypełnienie spoin klińcem o wymiarach 4 mm do
12,8  mm  z  przesuwaniem  materiałów  miotłami  i  polewaniem  wodą.  Materiał
pozostały na nawierzchni usuwa się i ubija po raz trzeci, uderzając ubijakiem 2 lub
3 sąsiednie brukowce dla wyrównania powierzchni.
Zamiast trzeciego ubicia  nawierzchni  może być  zastosowane wałowanie.  Przed
wałowaniem  należy  usunąć  z  nawierzchni  luźno  leżący  materiał.  Wałowanie
wykonuje się walcem lekkim o nacisku od 25 do 45 kN/m, zaczynając od kamieni
oporowych  i  stopniowo  przesuwając  się  ku  środkowi.  Następnie  wałuje  się
nawierzchnię w kierunku ukośnym do osi drogi. Walec po każdym pasie powinien
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przetaczać się od 5 do 6 razy. Podczas wałowania nawierzchnię należy polewać
wodą.
Ubijanie  należy  prowadzić  jednocześnie  z układaniem brukowca.  Pozostawienie
ułożonego brukowca na kilka dni bez ubicia jest niedopuszczalne.
Podczas  każdego  kolejnego  ubijania  przekrój  nawierzchni  należy  sprawdzać
szablonem, a łatą równość w kierunku podłużnym.
Brukowce  zapadnięte  należy  podnieść,  uzupełniając  brakującą  podsypkę,  a
wystające  dobić.  Brukowce  uszkodzone  przy  ubijaniu  należy  wyjąć  i  zamienić
nowymi. Ubijanie należy zakończyć na 3 do 5 m przed końcem odcinka, na którym
ułożono brukowiec.
Po ostatecznym ubiciu lub uwałowaniu,  przed oddaniem do ruchu, nawierzchnię
należy przysypać  warstwą 1,5 do 2 cm piasku (lub żwiru) w celu zabezpieczenia
materiału wypełniającego spoiny przed wyrywaniem kołami pojazdów, uzupełnienia
wypełnienia  spoin  i  złagodzenia  uderzeń  kół  pojazdów.  Warstwę  piasku należy
utrzymywać  przez okres 2 tygodni w stanie wilgotnym. Kruszywo zsuwane przez
ruch w stronę poboczy należy podmiatać na środek jezdni.
Nawierzchnia  brukowcowa  powinna  mieć  w  przekroju  poprzecznym  przekrój
daszkowy o spadku zgodnym z dokumentacją  projektową,  a jeśli  dokumentacja
projektowa nie określiła  tego inaczej  to  o spadku 3 do 4% z zaokrągleniem po
środku jezdni o wysokości 1,5 do 2 cm.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  punkcie  6  SST  D-05.02.00
„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”.
 6.2. Badania w czasie robót
W czasie robót Wykonawca będzie sprawdzał, zgodnie z wymaganiami podanymi
w punkcie 5.4.
− sortowanie brukowca i osadzanie wyższych brukowców od strony zewnętrznej

jezdni, a niższych ku jej środkowi, nie przekraczanie wysokości dwóch kamieni
bezpośrednio przylegających do siebie o2 cm, właściwą  wilgotność  podsypki,
osadzanie brukowców w podsypce co najwyżej do połowy ich wysokości (od 8
do  10 cm),sposób klinowania brukowca, sposób ubijania brukowca, równość
podłużną i poprzeczną nawierzchni.

6.3.  Badania  i  pomiary  dotycz ące  cech  geometrycznych  i  wła ściwo ści
nawierzchni  brukowcowej

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchni brukowcowej Wykonawca, w
obecności  inspektora,  sprawdza:  konstrukcję  nawierzchni,  ukształtowanie  osi
nawierzchni,  rzędne  nawierzchni,  przekroje  poprzeczne,  szerokość  nawierzchni,
równość  nawierzchni,  ścisłość  ułożenia  nawierzchni,  dokładność  ubicia
nawierzchni, pielęgnację nawierzchni przed oddaniem do ruchu.

6.3.2. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni
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Konstrukcję nawierzchni sprawdza się co do zgodności z dokumentacją projektową
przez rozebranie nawierzchni na powierzchni około 0,1 m2  

6.3.3. Wymagania dotyczące przekroju poprzecznego

Przekroje  poprzeczne  sprawdza  się  przez  przyłożenie  szablonu  profilowego.
Przekroje  poprzeczne  powinny  być  tak  wykonane,  aby  prześwit  między  dolną
krawędzią  szablonu profilowego  a  powierzchnią  nawierzchni  nie  przekraczał  20
mm.

6.3.4. Wymagania dotyczące ścisłości ułożenia nawierzchni

Ścisłość  ułożenia  brukowca  sprawdza  się   przez  wyłamanie  od  1,5  do  2  m2

brukowca  i  ponowne  zabrukowanie  tym  samym  kamieniem.  Ścisłość  ułożenia
brukowca  przyjmuje  się  jako  dostateczną,  jeśli  przy  ponownym  zabrukowaniu
wyłamanej  nawierzchni  zabraknie  kamienia  do  zabrukowania nie  więcej  niż  3%
wyłamanej powierzchni.

6.3.5. Wymagania dotyczące dokładności ubicia nawierzchni

Dokładność ubicia nawierzchni sprawdza się   ubijakiem o masie od 25 do 35 kg,
używanym do ubijania brukowca. Przy sprawdzaniu dokładności ubicia brukowiec
nie powinien okazywać widocznych oznak osiadania pod wpływem trzech uderzeń
ubijakiem.

6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.4.1.  Niewłaściwe cechy materiałów kamiennych

Wszystkie  materiały  kamienne  nie  spełniające  wymagań  podanych  w
odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. Jeśli materiały kamienne
nie  spełniające  wymagań  zostaną  wbudowane,  to  na  polecenie  inspektora
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

6.4.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie  powierzchnie  nawierzchni,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech
geometrycznych  od  określonych  w  punktach  6.1  i  6.3  powinny  być  ponownie
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót  podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w SST  D-05.02.00  „Nawierzchnie  twarde
nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST  D-05.02.00
„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena  1  m2 remontu  cząstkowego  nawierzchni  brukowcowej  obejmuje:  prace
pomiarowe i oznakowanie robót, przygotowanie podłoża, dostarczenie brukowca i
innych materiałów, wykonanie podsypki piaskowej, ustawienie kamieni oporowych,
ułożenie  brukowca,  ubicie  nawierzchni  i  zaklinowanie  szczelin  kruszywem
łamanym bez zalewania spoin , przysypanie warstwą piasku lub żwiru, wykonanie
pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy związane podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogólne” pkt 10.

D - 05.03.03
NAWIERZCHNIA  Z  PŁYT  BETONOWYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  remontu
cząstkowego nawierzchni z płyt betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych i
powiatowych.  Zaleca  się  wykorzystanie  SST  przy  zlecaniu  robót  na  drogach
miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z wykonywaniem remontu cząstkowego nawierzchni z płyt betonowych
sześciokątnych  i  kwadratowych.  Nawierzchnia  z  płyt  betonowych  może  być
układana  bezpośrednio  na  podłożu  lub  na  odpowiedniej  podbudowie  z
zastosowaniem podsypki.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z płyt betonowych - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest
wykonana z płyt betonowych.
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1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,
odpowiednimi  polskimi  normami i  z  definicjami  podanymi  w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót - podano w OST D-M-00.00.00.p.1.5.

2. MATERIAŁY

2.1.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  materiałów-  podano  w  OST  D-M-
00.00.00.p.2.

2.2. Płyty betonowe

Do  remontu  cząstkowego  nawierzchni  z  płyt  betonowych  stosuje  się  płyty
betonowe sześciokątne , wg BN-80/6775-03/02 [

 SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu- podano w OST D-M-00.00.00,p,3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt

 Remont  cząstkowy  nawierzchni  z  płyt  betonowych  wykonuje  się  ręcznie.  Do
wytwarzania  zaprawy  stosuje się  betoniarki,  do  zagęszczania  warstwy z  piasku
ubijaki  ręczne  lub  mechaniczne  oraz drobny sprzęt  pomocniczy  do wypełniania
spoin i szczelin dylatacyjnych.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  transportu-  podano  w  SST  D-M-
00.00.00.p.4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót-  podano w SST D-M-00.00.00.p.5.

5.2. Podło że

Podłoże  może  stanowić  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  na  którym  bezpośrednio
układana jest nawierzchnia. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony  przed  skutkami  przemarzania.  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu
oznaczony wg BN-77/8931-12 [11]  powinien wynosić  Is ≥  1,0.Podłoże  gruntowe
pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w
SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.

5.3. Podbudowa

Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych może stanowić:podłoże z
gruntu rodzimego,  wyprofilowane i zagęszczone do Is ≥  1,0,istniejąca nawierzchnia
żwirowa,  tłuczniowa  lub  brukowa  z  zastosowaniem  warstwy  wyrównawczej  z
piasku  od  3  do  5  cm  lub  inny  rodzaj  podbudowy  zgodny  z  dokumentacją
projektową.  Warunki  wykonania  podbudowy  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym w odpowiednich SST
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5.4. Podsypka

Na podsypkę  (warstwę  wyrównawczą)  należy stosować  piasek  gruby wg PN-B-
06712  [1].  Grubość  podsypki  i  warunki  jej  stosowania  powinny  być  zgodne  z
dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera.

5.5. Układanie płyt

5.5.1. Sposób układania płyt

Sposób  (deseń)  układania  płyt  betonowych  na  odcinkach  prostych  i  łukach
powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inspektora
nadzoru. 

5.6. Wypełnienie spoin

Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt  betonowych powinno być  wykonane
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST lub  wskazaniami Inspektora nadzoru.
Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać  od 3 do 8%
frakcji  mniejszej  od  0,05  mm,  a  zamulenie  powinno  być  wykonane  na  pełną
wysokość płyt. Wypełnienie spoin zaprawą cementową o wytrzymałości R28 ≥  20
MPa, powinno być  wykonane w głąb nie mniej niż  na 2/3 wysokości płyty.  Przy
wypełnianiu  spoin  masą  zalewową  -  przed  zalaniem  spoiny  powinny  być
wypełnione piaskiem do 2/3 wysokości płyt.

5.7. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny  dylatacyjne  w nawierzchni  z płyt  betonowych powinny być  stosowane
tylko  w przypadku wypełnienia  spoin  zaprawą  cementową.  Szczelin  dylatacyjne
powinny być wypełnione masą zalewową w taki sam sposób jaki stosuje się przy
wypełnianiu spoin masą zalewową. W nawierzchniach dróg i ulic, wykonywanych z
płyt  sześciokątnych i kwadratowych szczeliny dylatacyjne powinny być  wykonane
co 10 do  15  m. Szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  wykonane  również  między
nawierzchnią  i  krawężnikami.  Na  nawierzchniach  placów  oprócz  szczelin
poprzecznych powinny być wykonane szczeliny podłużne w odstępach co 5 do 7
m.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót-  podano w SST D-M-00.00.00.p.6

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót

Płyty  betonowe  powinny  być  badane  w  zakresie  badań  pełnych  i  zwykłych.
Badania  pełne  przeprowadza  producent  płyt.  Badania  zwykłe  należy
przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, 

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Badanie podłoża

Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie ułożenia płyt
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Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt  należy przeprowadzać przez dokonanie
oceny  wizualnej  na  całej  długości  remontowanego  odcinka,  czy  jest  zgodne  z
warunkami podanymi w pkt 5.6.

6.3.3. Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie  wypełnienia  spoin  wykonuje  się  co  najmniej  w  trzech  losowo
wybranych miejscach

6.3.4. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych należy sprawdzić  przez oględziny
na całej długości budowanego odcinka lub całej powierzchni placu.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Równość

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem
zgodnie  z  normą  BN-68/8931-04  [11].Nierówności  podłużne  nawierzchni  nie
powinny przekraczać 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

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

6.4.3. Grubość podsypki (warstwy wyrównawczej)

Dopuszczalne  odchyłki  od  projektowanej  grubości  podsypki  nie  powinny
±przekraczać  1,0 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót-  podano w SST D-M-00.00.00.p.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) remontowanej nawierzchni z płyt
betonowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących  zakryciu

Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają:wykonanie
podsypki. Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści-  podano  w  SST  D-M-
00.00.00.p.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena remontu 1 m2 nawierzchni z płyt  betonowych obejmuje:prace pomiarowe i
roboty  przygotowawcze,oznakowanie  robót,przygotowanie  podłoża  lub
podbudowy,dostarczenie  materiałów,wykonanie  podsypki,ułożenie
płyt,wypełnienie  spoin  i  szczelin  dylatacyjnych,pielęgnację
nawierzchni,przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-EN
13242:2004

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

2. PN-EN-197-1:2002 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,
wymagania               i ocena zgodności

3. PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
4. PN-EN 197-1:2007 Cement. Transport i przechowywanie
5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
6. BN-66/6775-01 Elementy  kamienne.  Krawężniki  uliczne,  mostowe  i

drogowe
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk  tramwajowych.  Płyty
drogowe

  9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk  tramwajowych.
Krawężniki i obrzeża

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

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
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NAWIERZCHNIA 
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

D - 05.03.23

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej- zjazdy

1.2. Zakres stosowania SST stanowi obowi ązującą podstaw ę

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Betonowa
kostka brukowa stosowana jest do  układania  nawierzchni:  dróg i  ulic  lokalnego
znaczenia  ,parkingów, placów,  zjazdów,  wjazdów do bram i garaży,  chodników,
placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Betonowa  kostka  brukowa  -  kształtka  wytwarzana  z  betonu  metodą
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót - podano w OST D-M-00.00.00.p.1.5.

2. MATERIAŁY

2.1.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  materiałów -  podano  w  OST  D-M-
00.00.00.p.2

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wygląd zewnętrzny
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Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia  górna  kostek  powinna  być  równa  i  szorstka,  a  krawędzie  kostek
równe i proste, 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
− 60  mm,  z  zastosowaniem  do  nawierzchni  nie  przeznaczonych  do  ruchu

samochodowego,
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą: na długości ± 3 mm, na szerokości ±  3  mm,
na grubości ± 5 mm .Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary,
ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być
mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie
powinna  być  mniejsza  niż  50  MPa  (w  ocenie  statystycznej  z  co  najmniej  10
kostek).

2.2.5. Nasiąkliwość

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%.

2.2.6. Odporność na działanie mrozu

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z
wymaganiami  PN-B-06250  [2].Odporność  na  działanie  mrozu  po  50  cyklach
zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:  próbka nie wykazuje
pęknięć,  strata masy nie przekracza 5%,obniżenie wytrzymałości na ściskanie w
stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.
2.2.7. Ścieralność

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek bruko wych

2.3.1. Dodatki

Do  produkcji  kostek  brukowych  stosuje  się  dodatki  w  postaci  plastyfikatorów  i
barwników,  zgodnie  z  receptą  laboratoryjną.  Plastyfikatory  zapewniają  gotowym
wyrobom większą  wytrzymałość,  mniejszą  nasiąkliwość  i  większą  odporność  na
niskie temperatury i działanie soli .Stosowane barwniki powinny zapewnić  kostce
trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne.
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu-  podano w OST D-M-00.00.00.p.3

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Małe  powierzchnie  nawierzchni  z  kostki  brukowej  wykonuje  się  ręcznie.    .Do
zagęszczenia  nawierzchni  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną  z  tworzywa
sztucznego  .Do  wyrównania  podsypki  z  piasku  można  stosować  mechaniczne
urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu- podano w OST D-M-00.00.00.p.4

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane  w  czasie  produkcji  kostki  betonowe  układane  są  warstwowo  na
palecie..  Kostki  betonowe  można również  przewozić  samochodami  na  paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót-  podano w SST D-M-00.00.00.p.5

5.2.  Podłoże.Grunt  podłoża  powinien   być  jednolity,  przepuszczalny  i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię
powinno być  przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SST D-04.01.01
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki
brukowej  powinien   być  zgodny  z  dokumentacją  projektową  w  tym  przypadku
warstwa górna grub. 8cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na istniejącej
podbudowie 

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych - krawężniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] 

5.5. Podsypka: cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych

Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej
od  projektowanej  niwelety  nawierzchni,  gdyż  w  czasie  wibrowania  (ubijania)
podsypka  ulega  zagęszczeniu.  Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić
piaskiem,  a  następnie  zamieść  powierzchnię  ułożonych  kostek  przy  użyciu
szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania  nawierzchni.  Do
ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z
osłoną  z  tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i
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zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić  od krawędzi powierzchni ubijanej w
kierunku  środka  i  jednocześnie  w  kierunku  poprzecznym  kształtek.  Do
zagęszczania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  nie  wolno  używać
walca.  Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  piaskiem  i  zamieść
nawierzchnię.  Nawierzchnia  z  wypełnieniem  spoin  piaskiem  nie  wymaga
pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót- podano w OST D-M-00.00.00.p.6

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót,  Wykonawca powinien  sprawdzić,  czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Niezależnie
od  posiadanego  atestu,  Wykonawca  powinien  żądać  od  producenta  wyników
bieżących badań wyrobu na ściskanie. 

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy

Sprawdzenie  podłoża  i  podbudowy  polega  na  stwierdzeniu  ich  zgodności  z
dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt
5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  betonowych  kostek
brukowych  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  wykonania  z  dokumentacją
projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST :pomierzenie szerokości
spoin,  sprawdzenie  prawidłowości  ubijania  (wibrowania),sprawdzenie
prawidłowości  wypełnienia spoin, sprawdzenie,  czy przyjęty  deseń (wzór)  i  kolor
nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierówności podłużne

Nierówności  podłużne  nawierzchni  mierzone  łatą  lub    zgodnie  z  normą  BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

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

6.4.3. Szerokość nawierzchni
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Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż ± 5 cm.

6.4.4. Grubość podsypki

Dopuszczalne  odchyłki  od  projektowanej  grubości  podsypki  nie  powinny
przekraczać ± 1,0 cm.

6.5. Częstotliwo ść pomiarów

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna być  dostosowana do powierzchni  wykonanych
robót .Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były
przeprowadzone  nie  rzadziej  niż  2  razy  na  100  m2 nawierzchni  i  w  punktach
charakterystycznych   lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót-  podano w OST D-M-00.00.00.p.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót- p odano w OST D-M-00.00.00.p.8

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących  zakryciu

Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają:  przygotowanie
podłoża,  ewentualnie  wykonanie  podbudowy,  wykonanie  podsypki,  ewentualnie
wykonanie ławy pod krawężniki.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści  podano  w  OST  D-M-
00.00.00.p.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej  obejmuje: prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, przygotowanie podłoża
(ewentualnie podbudowy),dostarczenie materiałów, wykonanie podsypki, ułożenie i
ubicie kostki, wypełnienie spoin,
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-
EN1338:2005

Betonowe kostki brukowe

2. PN- Woda zarobowa do betonu
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EN1008:2004
3. PN-

EN13242:2004
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

4. PN-EN197-
1:2002

Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,
wymagania                  i ocena zgodności

                                                                     

D - 08.01.01
KRAWĘŻNIKI  BETONOWE+

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  ustawieniem  krawężników
betonowych. oraz ławy betonowej z oporem

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót   na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z ustawieniem krawężników: betonowych na ławie betonowej z
oporem 

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Krawężniki  betonowe  -  prefabrykowane  belki  betonowe  ograniczające
chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2.Ława betonowa-wykonana z oporem stabilizuje krawężnik jezdniowy

1.4.3.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,
odpowiednimi  polskimi  normami i  z  definicjami  podanymi  w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w OST D-M-00.00.00.p.1.5

2. MATERIAŁY

2.1.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  materiałów  podano  w   OST  D-M-
00.00.00.p.2

2.2. Stosowane materiały

Materiałami  stosowanymi  są:  krawężniki  betonowe,  piasek  na  podsypkę  i  do
zapraw,
cement do podsypki i zapraw, woda, materiały do wykonania ławy pod krawężniki.
2.3. Krawężniki betonowe – klasyfikacja zgodna z BN-80/6775-03/01[14
]2.3.1. Typ-uliczny betonowy, prostokątny ścięty-jednowarstwowy gatunek 1
2.3.2.Ława z betonu B15

2.4. Kraw ężniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Kształt i wymiary

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1,.
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.

a) krawężnik 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm

krawężnik
a

krawężnik
a

l b h c d r

U a 100
20
15

30 min. 3
max. 7

min. 12
max. 15 1,0

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być  bez rys, pęknięć  i  ubytków
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i
proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów,
zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w
tablicy 

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych



REMONT CHODNIKÓW, ZJAZDÓW, PARKINGÓW I NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE.

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość

wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3

Szczerby  i
uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających  powierzchnie
górne (ścieralne),   mm niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 
powierzchnie:

- liczba max 2 2

- długość, mm, max 20 40

- głębokość, mm, max 6 10

2.4.3. Składowanie
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych.

2.5. 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].

2.6. Materiały na ławy

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:
ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu- podano w OST D-M-00.00.00.p
.34. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu-  podano w OST D-M-00.00.00.p.4

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót-  podano w OST D-M-00.00.00.p.5

5.2. Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Wykonanie ław

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Ława betonowa

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy
gruntach sypkich należy stosować szalowanie, przy czym należy stosować co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
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5.4. Ustawienie kraw ężników betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno
wynosić  od  10  do  12  cm,  a  w  przypadkach  wyjątkowych  (np.  ze  względu  na
„wyrobienie” ścieku)  może być  zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.  Ustawienie  krawężników  na  ławie  betonowej  i  podsypce  cementowo-
piaskowej 5cm

5.4.4. Wypełnianie spoin

Spoiny  krawężników  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Spoiny  należy
wypełnić  zaprawą  cementowo-piaskową,  przygotowaną  w  stosunku 1:2.  Spoiny
krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT-

6.1. ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ost d-m-00.00.00.p.6 

7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.1. Jednostka obmiarowa-jest m (metr)

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonanie koryta
pod ławę, wykonanie ławy i podsypki

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści-  podano  w  OST  D-M-
00.00.00.p.9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  1. PN-B-06250 Beton zwykły
  2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
  3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
  4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych
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  5. PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

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

10.2. Inne dokumenty

D-07.08.03.01
BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

1.Wstęp

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  ST są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  Robót  związanych  z  ustawieniem  betonowego
obrzeża chodnikowego.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  ST  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres Robót obj ętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  Robót
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego przy odtwarzanych
chodnikach.

1.4 Określenia podstawowe
Obrzeża  chodnikowe  -  prefabrykowane  belki  betonowe  rozgraniczające
jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych
do komunikacji.
Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  definicjami  podanymi  w  ST-00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące Robót
Ogólne wymagania  dotyczące Robót  podano w ST-00 „Wymagania  ogólne”  pkt
1.5.

2. Materiały
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2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2 Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
1.Obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/04 [6] i BN-80/6775-03/01
[7], 
2. Piasek do wykonania ław,
3. Cement powszechnego użytku CEM I, klasy nie niższej  niż „32,5" wg PN-EN
197-1:2000 [1],
4. Piasek do zapraw.

2.3 Betonowe obrze ża chodnikowe – klasyfikacja
W  zależności  od  przekroju  poprzecznego  rozróżnia  się  dwa  rodzaje
obrzeży:obrzeże niskie - On, obrzeże wysokie - Ow.
Rodzaj obrzeża powinien być zgodny z określonym w Dokumenacji Projektowej, a
jeżeli  brak  takiego  określenia  należy  stosowac  obrzeża  wysokie  o  wymiarach
8x30x100, o oznaczeniu Ow-I/8/30/100 BN-80/6775-03/04.
W  zależności  od  dopuszczalnych  wielkości  i  liczby  uszkodzeń  oraz  odchyłek
wymiarowych obrzeża dzieli się na: gatunek 1 - G1, gatunek 2 - G2.
Należy stosować obrzeża betonowe gatunku 1 (G1)

3. Betonowe obrze ża chodnikowe – wymagania techniczne

3.1 Wymiary betonowych obrze ży chodnikowych

Kształt  obrzeży  betonowych  przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w
tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt
betonowego

obrzeża chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzeży

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm

obrzeża 1 b h r

On
75 6 20 3
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100 6 20 3

Ow
75

90
100

8

8
8

30

24
30

3

3
3

3.2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze ży

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla obrzeży gatunku 1 wynoszą:
długość: ±8mm, wysokość i grubość: ±3 mm.

3.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze ży

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne  wady  oraz  uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementów  nie
powinny przekraczać wartości podanych w tabeli 1.
Tabela 1 . Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Rodzaj wad i uszkodze ń

Dopuszczalna wielko ść
wad i uszkodze ń

Gatunek 1

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2

Szczerby
i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne)

niedopuszczalne

Ograniczających pozostałe powierzchnie:
Liczba, max
Długość, mm, max
Głębokość, mm, max

2
20
6

3.4 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 2,5 cm, szerokość 5
cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.

3.5 Beton i jego składniki

Do produkcji  obrzeży należy stosować  beton klasy C25/30 według PN-EN 206-
1:2003 [2].
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3.6 Materiały na ław ę i do zaprawy
Na ławę  należy stosować  kruszywo drobne (piasek), które powinno odpowiadać
wymaganiom PN-EN 13043:2004 [3].
Materiały  do  zaprawy  cementowo-piaskowej  powinny  odpowiadać  wymaganiom
podanym w ST D-08.01.01 "Krawężniki betonowe" pkt 2.

4. Sprzęt

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

4.2 Sprzęt do ustawiania obrze ży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

5. Transport

5.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt
4.

5.2 Transport obrze ży 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.

5.3Transport pozostałych materiałów
Transport  pozostałych  materiałów  podano  w  ST  D-07.08.01.01  "Krawężniki
betonowe".

6. Wykonanie Robót

6.1 Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

6.2 Wykonanie koryta
Koryto pod ławę należy wykonywać  zgodnie z PN-B-06050 [4]. Wymiary wykopu
powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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6.3 Ława
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi ława z piasku, o grubości warstwy 3cm
po  zagęszczeniu.  Ławę  wykonuje  się  przez  zasypanie  koryta  piaskiem  i
zagęszczenie z polewaniem wodą.

6.4 Ustawienie betonowych obrze ży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze
światłem  (odległością  górnej  powierzchni  obrzeża  od  ciągu  komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej.
Zewnętrzna  ściana  obrzeża  powinna  być  obsypana  piaskiem,  żwirem  lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny  nie  powinny przekraczać  szerokości  1 cm. Należy  wypełnić  je  zaprawą
cementowo-piaskową  w stosunku 1:2.  Spoiny  przed zalaniem należy oczyścić  i
zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

7. Kontrola jako ści Robót

7.1 Ogólne zasady kontroli jako ści Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

7.2 Badania przed przyst ąpieniem 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  1.  Pomiary  długości  i
głębokości  uszkodzeń  należy  wykonać  za  pomocą  przymiaru  stalowego  lub
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [5].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością
do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika
do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania  pozostałych  materiałów  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt
2.

7.3 Badania w czasie Robót
W  czasie  Robót  należy  sprawdzać  wykonanie:  koryta  pod  ławę  -  zgodnie  z
wymaganiami pkt 6.2,  ławy z piasku  zgodnie z wymaganiami pkt 6.3,ustawienia
betonowego  obrzeża  chodnikowego  -  zgodnie  z  wymaganiami  pkt  6.4,  przy
dopuszczalnych odchyleniach:
linii  obrzeża  w  planie,  które  może  wynosić  ± 2  cm na  każde  100  m długości
obrzeża,
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niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m
długości obrzeża,
wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

8. Obmiar Robót

8.1 Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

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

9. Odbiór Robót

9.1 Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-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.

9.2 Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykonane koryto,
wykonana ława.

10. Podstawa Płatno ści

10.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST-00  „Wymagania
ogólne” pkt 9.

10.2 Cena jednostki obmiarowej
Wykonanie  obrzeża  chodnikowego  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  należy  je
uwzględnić  w  cenie  jednostkowej  wykonania  nawierzchni  betonowej  lub
nawierzchni (chodniki) z kostki betonowej która będzie wykonywana w pasie robót
ziemnych.  Cena  wykonania  1  m  (metra)  betonowego  obrzeża  chodnikowego
obejmuje m.in.:
prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów, 
wykonanie koryta,
rozścielenie i ubicie ławy, 
ustawienie obrzeża,
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wypełnienie spoin,
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Przepisy związane
11. Przepisy zwi ązane
Normy
1.  PN-EN 197-1:2000 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria

zgodności  dotyczące  cementów  powszechnego
uzytku. 

2.  PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność. 

3.  PN-EN 13043:2004 Kruszywa  do  miesznek  bitumicznych  i
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,
lotniskach  i  innych  powierzchniach  przeznaczonych
do ruchu.

4.  PN-99/B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

5.  PN-B-10021/80 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru
cech geometrycznych.

6.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy
nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

7.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy
nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.


