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1.1. Przedmiot SST

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

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja ma zastosowanie przy budowie i modernizacji dróg gminnych

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne  dla  poszczególnych
asortymentów robót drogowych.

1.4. Określenia podstawowe

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

1.4.1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za  nadzorowanie
robót i administrowanie inwestycją.

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

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

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

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

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

1.4.7. Kanalizacja  deszczowa -  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna,  przeznaczona  do  odprowadzenia  wód
opadowych z drogi i przyległego terenu do odbiornika.

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

1.4.9. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych

1.4.10. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów.

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

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

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

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

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

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

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.



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

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

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

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

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

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów
(jezdnie,  ścieżki  rowerowe,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,  bariery  ochronne,  urządzenia  odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia,
uzgodniony  z  odpowiednim zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem,  projekt  organizacji  ruchu  i
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru.

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

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

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie  utrzymywać,  wymagany na  podstawie  odpowiednich  przepisów sprawny sprzęt

przeciwpożarowy,  na terenie baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach biurowych,  mieszkalnych,  magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.



1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich

szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań
technologicznych wbudowania.  Jeżeli  wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

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.

1.5.7. 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.

1.5.8. 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.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do zatwierdzenia,  szczegółowe informacje  dotyczące
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  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.

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 Inżyniera/Kierownika projektu.

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.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli  Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których
zostały zakupione,  to  koszt  tych materiałów zostanie  odpowiednio przewartościowany (skorygowany)  przez
Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem.



2.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa lub SST przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed
użyciem tego materiału, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  i  były  dostępne  do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.5. 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.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez
Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  SST,  normach  i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.



6.2. 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 o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
•1 certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych,

•2 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi SST.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy (dotyczy robót objętych pozwoleniem na budowę)

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  spoczywa  na
Wykonawcy.

(2) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (1)  -  (3)  następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) korespondencję na budowie.

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.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności  jest  cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu

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

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

•1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
•2 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).



1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.  ODTWORZENIE   TRASY  I   PUNKTÓW
WYSOKOŚCIOWYCH

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z  odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych.

1.2. Zakres stosowania SST

         Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnościami  umożliwiającymi  i  mającymi  na  celu  odtworzenie  w  terenie  przebiegu  trasy  drogowej  oraz
położenia obiektów inżynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
a) sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i  wysokościowego  punktów  głównych  osi  trasy  i  punktów

wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt
trasy.

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Rodzaje materiałów

Do utrwalenia  punktów głównych  trasy  należy  stosować  pale  drewniane  z  gwoździem lub  prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza
granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i
długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05
do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy
5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.



3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

4.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed  przystąpieniem do robót  Wykonawca  powinien  przejąć  od  Zamawiającego  dane  zawierające

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i

uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych

w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

5.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7).

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest km  odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

7.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada IN.



8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
- zastabilizowanie  punktów w sposób trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  i  oznakowanie  ułatwiające

odszukanie i ewentualne odtworzenie.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Instrukcja tech. 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja tech.G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja tech. G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja tech. G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.



1.2.  ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania SST

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  ze  zdjęciem
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.4. Określenia podstawowe

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny

Do  wykonania  robót  związanych  ze  zdjęciem  warstwy  humusu  lub/i  darniny  nie  nadającej  się  do
powtórnego użycia należy stosować:
- równiarki,
- spycharki,
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe

wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
- koparki i  samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania

takiego sprzętu.
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, należy

stosować:
- noże do cięcia darniny ,
- łopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport humusu i darniny

Humus  należy  przemieszczać  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek  albo  przewozić  transportem
samochodowym.  Wybór  środka  transportu  zależy  od  odległości,  warunków  lokalnych  i  przeznaczenia
humusu.

Darninę  należy  przewozić  transportem  samochodowym.  W  przypadku  darniny  przeznaczonej  do
powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń.



5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Zdjęcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp,
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inżyniera.

Humus  należy  zdejmować  mechanicznie  z  zastosowaniem  równiarek,  spycharek  lub  koparek.  W
wyjątkowych  sytuacjach,  gdy  zastosowanie  maszyn nie  jest  wystarczające  dla  prawidłowego  wykonania
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu,
sąsiedztwo  budowli),  należy  dodatkowo  stosować  ręczne  wykonanie  robót,  jako  uzupełnienie  prac
wykonywanych  mechanicznie.

Warstwę  humusu  należy  zdjąć  z  powierzchni  całego  pasa  robót  ziemnych  oraz  w  innych  miejscach
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub
wskazana  przez  Inżyniera,  według  faktycznego  stanu  występowania.  Stan  faktyczny  będzie  stanowił
podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.

Zdjęty humus należy  składować  w regularnych  pryzmach.  Miejsca  składowania  humusu powinny być
przez  Wykonawcę  tak  dobrane,  aby  humus  był  zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem,  a  także
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio
po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład,
- zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.



2. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w  czasie
budowy lub modernizacji dróg i obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
b) budowę nasypów drogowych,

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. 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 IN 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, zaakceptowanych przez IN.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na
odkład. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do robót ziemnych

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

ładowarki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania  i  przemieszczania  gruntów (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urządzenia  do

hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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



5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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. Odstępstwo od
powyższego  wymagania,  uzasadnione  skomplikowanym  układem  warstw  geotechnicznych,  wymaga  zgody
Inżyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp
lub  przewiezione  na  odkład.  O  ile  IN  dopuści  czasowe  składowanie  odspojonych   gruntów,  należy  je
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jeżeli  grunty  rodzime  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  nie  spełniają  wymaganego  wskaźnika
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości I s, podanych w tablicy
1.

Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  określone  w  tablicy  1  nie  mogą  być  osiągnięte  przez
bezpośrednie  zagęszczanie  gruntów rodzimych,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntu  podłoża,
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o
ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji IN.

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.

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

Przed  przystąpieniem  do  budowy  nasypu  należy  w  obrębie  jego  podstawy  zakończyć  roboty
przygotowawcze.

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie
podłoża  nasypu,  do  głębokości  0,5  m  od  powierzchni  terenu.  Jeżeli  wartość  wskaźnika  zagęszczenia  jest
mniejsza niż określona w tablicy 3,  Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie
zostało spełnione.

Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  określone  w  tablicy  3  nie  mogą  być  osiągnięte  przez
bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.

Tablica  3.  Minimalne  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  dla  podłoża  nasypów  do  głębokości  0,5  m  od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartość Is dla:

o wysokości, autostrad innych dróg
m i dróg

ekspresowych
kategoria ruchu 

KR3-KR6
kategoria ruchu

KR1-KR2 

do 2 1,00 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego
modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.



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

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

powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności  od rodzaju gruntu i

sprzętu  używanego  do  zagęszczania.  Przystąpienie  do  wbudowania  kolejnej  warstwy  nasypu  może
nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na
całej  szerokości  nasypu.  Grunty  spoiste  należy  wbudowywać  w dolne,  a  grunty  niespoiste  w górne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego
(o współczynniku K10  10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4%  ± 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie  płaskim spadek powinien być  obustronny,  gdy nasyp jest  budowany na zboczu
spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy
powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.

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

f) Górną  warstwę nasypu, o grubości  co najmniej  0,5 m należy  wykonać z gruntów niewysadzinowych,  o
wskaźniku  wodoprzepuszczalności  K10  ³ 6   10  –5  m/s  i  wskaźniku  różnoziarnistości  U  ³ 5.  Jeżeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie
górnej  warstwy  nasypu  poprzez  stabilizację  cementem,  wapnem  lub  popiołami  lotnymi.  W  takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu,  o
grubości  co  najmniej  0,5  m  powyżej  najwyższego  poziomu  wody,  należy  wykonać  z  gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, należy
wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy popiołu należy
nadać spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może
dopuścić  czasowe  składowanie  gruntu,  pod  warunkiem  jego  zabezpieczenia  przed  nadmiernym
zawilgoceniem.

W zależności  od uziarnienia  stosowanych materiałów,  zagęszczenie  warstwy należy określać  za pomocą
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.

Kontrolę  zagęszczenia  na  podstawie  porównania  pierwotnego  i  wtórnego  modułu  odkształcenia,
określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla
których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [9].

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest
pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z
normą PN-S-02205:1998 [4].
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż:

•1 dla żwirów, pospółek i piasków
2,2 przy wymaganej wartości Is ³1,0,
2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0,

•2 dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych,
iłów – 2,0,

•3 dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0,
Jeżeli  badania  kontrolne  wykażą,  że  zagęszczenie  warstwy  nie  jest  wystarczające,  to  Wykonawca

powinien  spulchnić  warstwę,  doprowadzić  grunt  do  wilgotności  optymalnej  i  powtórnie  zagęścić.  Jeżeli
powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien
usunąć  warstwę  i  wbudować  nowy  materiał,  o  ile  IN  nie  zezwoli  na  ponowienie  próby  prawidłowego
zagęszczenia warstwy.



5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie  osi  korpusu ziemnego,  w wykopie  lub nasypie,  od osi  projektowanej  nie  powinny być
większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +
1 cm i -3 cm.

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±
10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej
tangensem  kąta.  Maksymalne  nierówności  na  powierzchni  skarp  nie  powinny  przekraczać  ± 10  cm  przy
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji

określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego

Pomiar  taśmą,  szablonem,  łatą  o  długości  3  m  i
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na

2 Pomiar szerokości dna 
rowów

prostych,  w punktach  głównych łuku,  co  100 m na
łukach o R ³ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu
6 Pomiar równości skarp
7 Pomiar  spadku  podłużnego

powierzchni korpusu lub dna
rowu

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m
oraz w punktach wątpliwych

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej
warstwy lecz nie rzadziej  niż w trzech  punktach na
1000 m2 warstwy

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.

6.3.3. Szerokość dna rowów

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm
lub +1 cm.



6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie  skarp  nie  może  różnić  się  od  pochylenia  projektowanego  o  więcej  niż  10%  wartości
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

6.3.6. Równość korony korpusu

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.

6.3.7. Równość skarp

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3
cm lub +1 cm.

6.3.9. 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

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

7.2. Obmiar robót ziemnych

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

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami IN,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

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

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, rowów, skarp, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkładzie, 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
- rekultywację terenu.

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robót,
- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zagęszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,



- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi,
- odwodnienie terenu robót,
- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

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. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia

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

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.
11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.



3. PODBUDOWY  Z  KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
oraz wyrównaniem istniejącej podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja ma zastosowanie przy modernizacji dróg gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Rodzaje materiałów

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:

•1 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
•2 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiałów

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

Należy stosować wodę wg PN-B-32250.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
b) walców  ogumionych  i  stalowych  wibracyjnych  lub  statycznych  do  zagęszczania.  W  miejscach  trudno

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport materiałów

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



5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Przygotowanie podłoża

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu
do podbudowy. 

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana, tak, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była
równa  grubości  projektowanej.  Grubość  pojedynczo  układanej  warstwy  nie  może  przekraczać  20  cm  po
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to
każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy  każdej  następnej  warstwy  może  nastąpić  po  odbiorze  poprzedniej
warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 

6.3. Badania w czasie robót

Zagęszczenie  każdej  warstwy  powinno  odbywać  się  aż  do  osiągnięcia  wymaganego  wskaźnika
zagęszczenia.

Zagęszczenie  podbudowy  należy  sprawdzać  według  BN-77/8931-12.  W  przypadku,  gdy
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m 2, lub według
zaleceń Inspektora Nadzoru.

Zagęszczenie  podbudowy  stabilizowanej  mechanicznie  należy  uznać  za  prawidłowe,  gdy  stosunek
wtórnego modułu  E2 do pierwotnego modułu odkształcenia  E1 jest  nie  większy  od 2,2 dla każdej  warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

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

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli

wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres  czynności  objętych  ceną  jednostkową  1  m2 podbudowy  z  kruszywa  stabilizowanego
mechanicznie:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozłożenie mieszanki,
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości

zanieczyszczeń obcych
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie mrozoodporności

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

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

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

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

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

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

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

drogowych. Żwir i mieszanka

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

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

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

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

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

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

nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą



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

29. BN-70/8931-06 Drogi  samochodowe.  Pomiar  ugięć  podatnych
ugięciomierzem belkowym

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

10.2. Inne dokumenty

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



4. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja ma zastosowanie przy budowie i modernizacji dróg gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Asfalt

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965.

2.3. Wypełniacz

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla wypełniacza
podstawowego i zastępczego.

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961.

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiału
Wymagania wobec materiałów
w zależności od kategorii ruchu

nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo łamane granulowane  wg PN-

B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skał magmowych i przeobrażonych
b) ze skał osadowych
c) z surowca sztucznego (żużle pomie-
dziowe i stalownicze)

kl. I, II; gat.1, 2
jw.

jw.

kl. I, II1); gat.1
jw.2)

kl. I; gat.1

2 Kruszywo łamane zwykłe 
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1, 2 -

3 Żwir i mieszanka 
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II -

4 Grys  i  żwir  kruszony  z  naturalnie
rozdrobnionego  surowca  skalnego  wg
WT/MK-CZDP 84 [15]

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -

6 Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9]

b)  innego  pochodzenia  wg   orzeczenia
laboratoryjnego

podstawowy,
zastępczy

pyły z odpylania,
popioły lotne 

podstawowy
-
-
-

7 Asfalt drogowy 
wg PN-C-96170:1965 [6]

D 50, D 70,
D 100

D 503), D 70



8 Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD-97 [13]

  DE80 A,B,C,
DP80

  DE80 A,B,C,
DP80

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I;  
gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości   50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w ilości   100% m/m we frakcji  piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczenia ilościowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica  2.  Wymagania  wobec  materiałów  do  warstwy  wiążącej,  wyrównawczej  i
wzmacniającej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiału
Wymagania wobec materiałów w

zależności od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (żużle 

pomiedziowe i stalownicze)

kl. I, II; gat.1, 2

jw.

kl. I, II1); gat.1, 2

kl. I; gat. 1
2 Kruszywo łamane zwykłe 

wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1, 2 -
3 Żwir i mieszanka 

wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II -
4 Grys  i  żwir  kruszony  z  naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/
MK-CZDP 84 [15]

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, II1) gat.1, 2

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -

6 Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9]

b) innego pochodzenia 
wg orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy,
zastępczy

pyły z odpylania,
popioły lotne

podstawowy
-
-
-

7 Asfalt drogowy 
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 70 D 50

8 Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD-97 [13] -

DE30 A,B,C
DE80 A,B,C,
DP30,DP80

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

2.4. Kruszywo

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Składowanie  kruszywa  powinno  odbywać  się  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Asfalt upłynniony

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974.

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-
99. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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



3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- wytwórni   (otaczarki)  o  mieszaniu  cyklicznym  lub  ciągłym  do  wytwarzania  mieszanek  mineralno-

asfaltowych,
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
- skrapiarek,
- walców lekkich, średnich i ciężkich ,
- walców stalowych gładkich ,
- walców ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,
- samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed  przystąpieniem  do  robót,  w  terminie  uzgodnionym  z  Inspektorem  Nadzoru,  Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badań laboratoryjnych poszczególnych składników.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę  mineralno-asfaltową  produkuje  się  w  otaczarce  o  mieszaniu  cyklicznym  lub  ciągłym
zapewniającej  prawidłowe  dozowanie  składników,  ich  wysuszenie  i  wymieszanie  oraz  zachowanie
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
receptą. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie.

5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże  pod  warstwę  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  powinno  być  wyprofilowane  i  równe.
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

Przed  rozłożeniem  warstwy  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego,  podłoże  należy  skropić  emulsją
asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST.

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub
materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera.

5.5. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego

Mieszanka  mineralno-asfaltowa  powinna  być  wbudowywana  układarką  wyposażoną  w  układ  z
automatycznym  sterowaniem  grubości  warstwy  i  utrzymywaniem  niwelety  zgodnie  z  dokumentacją
projektową.

Zagęszczanie  mieszanki  powinno  odbywać  się  bezzwłocznie  zgodnie  ze  schematem  przejść  walca
ustalonym na odcinku próbnym.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:
- dla asfaltu D 50 130o C,
- dla asfaltu D 70 125o C,
- dla asfaltu D 100 120o C,

Zagęszczanie  należy  rozpocząć  od  krawędzi  nawierzchni  ku  osi.  Wskaźnik  zagęszczenia  ułożonej
warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm.

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.



Złącze  robocze  powinno  być  równo  obcięte  i  powierzchnia  obciętej  krawędzi  powinna  być
posmarowana  asfaltem lub  oklejona  samoprzylepną  taśmą  asfaltowo-kauczukową.  Sposób wykonywania
złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  asfaltu,  wypełniacza  oraz
kruszyw przeznaczonych  do  produkcji  mieszanki  mineralno-asfaltowej  i  przedstawić  wyniki  tych  badań
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres  badań i  pomiarów w czasie wytwarzania  mieszanki  mineralno-asfaltowej

podano w poniższej tablicy.

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  podczas  wytwarzania  mieszanki  mineralno-
asfaltowej

Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na dziennej
działce roboczej

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny)

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg

4 Właściwości kruszywa  przy każdej zmianie

5 Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej

dozór ciągły

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej

każdy pojazd przy załadunku i w czasie
wbudowywania

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni

jeden raz dziennie

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni
       z betonu asfaltowego

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje poniższa tablica.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej 
oraz usytuowania osi według

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy



7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość

10 Wygląd warstwy ocena ciągła

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i

badania zgodnie z PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu, 
- dostarczenie materiałów,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
- skropienie międzywarstwowe,
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  1. PN-B-11111:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka

  2. PN-B-11112:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  łamane  do  nawierzchni
drogowych

  3. PN-B-11113:1996

4.PN-B-11115:1998

Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni
drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

  5. PN-C-04024:1991 Ropa  naftowa  i  przetwory  naftowe.  Pakowanie,  znakowanie
i transport

  6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
  7. PN-C-96173:1974 Przetwory  naftowe.  Asfalty  upłynnione  AUN  do  nawierzchni

drogowych
  8. PN-S-04001:1967 Drogi  samochodowe.  Metody  badań  mas  mineralno-



bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
  9. PN-S-96504:1961

10. PN-S-96025:2000

Drogi  samochodowe.  Wypełniacz  kamienny  do  mas
bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania

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

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt

54, IBDiM, Warszawa, 1997
14. Warunki  techniczne.  Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,  instrukcje -  zeszyt  60,

IBDiM, Warszawa, 1999
15. WT/MK-CZDP84  Wytyczne  techniczne  oceny  jakości  grysów  i  żwirów  kruszonych  z  naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
16. Zasady  projektowania  betonu asfaltowego  o  zwiększonej  odporności  na  odkształcenia  trwałe.  Wytyczne

oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod
obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.
430).



5. KRAWĘŻNIKI BETONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

1.2. Zakres stosowania SST

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
krawężników:
- betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,
- betonowych wtopionych na ławie betonowej,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

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

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Beton i jego składniki

2.4.1.1. Beton do produkcji krawężników

Do produkcji  krawężników należy  stosować beton wg PN-B-06250 [2],  klasy B 30.  W przypadku
wykonywania  krawężników  dwuwarstwowych,  górna  (licowa)  warstwa  krawężników  powinna  być
wykonana z betonu klasy B 30.

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
- nasiąkliwością, poniżej 4%,
- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].

2.4.1.2.  Cement

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg
PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.1.3. Kruszywo



Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo  należy  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.4.1.4. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiały na ławy

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], 

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport krawężników

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i  uszkodzeniami  w  czasie

transportu.

4.3. Transport pozostałych materiałów

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa  powinny  być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna

wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według

normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie ław

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



Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się  bez szalowania,  przy gruntach sypkich
należy stosować szalowanie.

Ławy  betonowe  z  oporem  wykonuje  się  w  szalowaniu.  Beton  rozścielony  w  szalowaniu  lub
bezpośrednio  w korycie  powinien  być  wyrównywany  warstwami.  Betonowanie  ław  należy  wykonywać
zgodnie  z  wymaganiami  PN-B-06251  [3],  przy  czym  należy  stosować  co  50  m  szczeliny  dylatacyjne
wypełnione bitumiczną masą zalewową.

5.4. Ustawienie krawężników betonowych

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

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Ustawianie  krawężników  na  ławie  betonowej  wykonuje  się   na  podsypce  cementowo-piaskowej  o
grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

Spoiny  krawężników  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Spoiny  należy  wypełnić  zaprawą
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-
piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed
wpływami  temperatury  krawężniki  ustawione  na  podsypce  cementowo-piaskowej  i  o  spoinach  zalanych
zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami IN, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,



- wykonanie koryta pod ławę,
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
- ew. zalanie spoin masą zalewową,
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
  2. PN-B-06250 Beton zwykły
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru  cech

geometrycznych
  7. PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni

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

drogowych
  9. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni

drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i

ocena zgodności
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni

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

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

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

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.



6. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

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 i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

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, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny

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.

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż
„32,5”. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.  Kruszywo do betonu

Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie  kruszywa  powinno  być  ustalone  w  recepcie  laboratoryjnej  mieszanki  betonowej,  przy

założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki



Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z
receptą laboratoryjną.

Stosowane  barwniki  powinny  zapewnić  kostce  trwałe  wybarwienie.  Powinny  to  być  barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli  powierzchnie  są  duże,  a  kostki  brukowe  mają  jednolity  kształt  i  kolor,  można  stosować

mechaniczne urządzenia układające. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostki betonowe można przewozić samochodami na paletach transportowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto  wykonane  w  podłożu  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi  spadkami
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie
powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna

być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z  uwagi  na  różnorodność  kształtów  i  kolorów  produkowanych  kostek,  możliwe  jest  ułożenie
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, 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 chodnika.

Do  ubijania  ułożonego  chodnika  z  kostek  brukowych,  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną  z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 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 materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię.

Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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



6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem do robót  Wykonawca  powinien  sprawdzić,  czy  producent  kostek  brukowych
posiada aprobatę techniczną.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża

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

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
- głębokości koryta: 

- o szerokości do 3 m:         ± 1 cm, 
- o szerokości powyżej 3 m:   ± 2 cm,

- szerokości koryta: ± 5 cm.

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 5.3 niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  chodnika  z  betonowych  kostek  brukowych   polega  na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsączającej,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiały  kamienne.  Oznaczanie  ścieralności  na  tarczy
Boehmego



2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i

ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

Nie występują.



7. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

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

1.4. Określenia podstawowe

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

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- żwir lub piasek do wykonania ław,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
- obrzeże niskie - On,
- obrzeże wysokie - Ow.

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża
dzieli się na:

- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
gat. 1:

obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

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
100

6
6

20
20

3
3

Ow
75
90
100

8
8
8

30
24
30

3
3
3

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l ± 8 ± 12

b,   h ± 3 ± 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne  wady oraz  uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementów nie  powinny przekraczać
wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3

Szczerby
i uszkodzenia

ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne) niedopuszczalne

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie:

liczba, max 2 2

długość, mm, max 20 40



głębokość, mm, max 6 10

2.4.4. Składowanie

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według rodzajów i gatunków.

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o
wymiarach  co  najmniej:  grubość  2,5  cm,  szerokość  5  cm,  długość  minimum 5 cm większa  niż  szerokość
obrzeża.

2.4.5. Beton i jego składniki

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 30.

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materiały  do  zaprawy  cementowo-piaskowej  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  SST
„Krawężniki betonowe”.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport obrzeży betonowych

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostałych materiałów

Transport pozostałych materiałów podano w SST „Krawężniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna

wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podłoże lub podsypka (ława)

Podłoże pod ustawienie  obrzeża  może stanowić rodzimy grunt  piaszczysty  lub podsypka (ława)  ze
żwiru lub piasku, o grubości  warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  Podsypkę (ławę) wykonuje się przez
zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  ustawiać  na  wykonanym podłożu  w miejscu  i  ze  światłem
(odległością  górnej  powierzchni  obrzeża  od  ciągu  komunikacyjnego)  zgodnym z  ustaleniami  dokumentacji
projektowej.



Spoiny  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Należy  wypełnić  je  piaskiem  lub  zaprawą
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być
wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia  betonowych  obrzeży  chodnikowych  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inspektorowi  Nadzoru  do
akceptacji.

Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu  przez
pomiar  i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu,  zgodnie  z
wymaganiami  tablicy  3.  Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń  należy  wykonać  za  pomocą  przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie  kształtu  i  wymiarów elementów należy  przeprowadzić  z  dokładnością  do 1 mm przy
użyciu suwmiarki  oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i  2. Sprawdzenie
kątów  prostych  w  narożach  elementów  wykonuje  się  przez  przyłożenie  kątownika  do  badanego  naroża  i
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

Badania  pozostałych  materiałów powinny obejmować  wszystkie  właściwości  określone  w normach
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podłoża  z  rodzimego  gruntu  piaszczystego  lub  podsypki  (ławy)  ze  żwiru  lub  piasku  -  zgodnie  z

wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia  betonowego  obrzeża  chodnikowego  -  zgodnie  z  wymaganiami  pkt  5.4,  przy  dopuszczalnych

odchyleniach:
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
- 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.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

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

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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



9.2. Cena jednostki obmiarowej

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru  cech

geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni

drogowych. Żwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni

drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i

ocena zgodności
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni

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

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



8. KANALIZACJA DESZCZOWA

WSTĘP

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru, elementów kanalizacji deszczowej w ramach budowy i modernizacji dróg gminnych.

2. Zakres stosowania SST

SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  na
drogach gminnych

3. Zakres Robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót związanych z:

- wykonaniem studni rewizyjnych,

- ułożeniem kanałów PCV

- ułożeniem przykanalików

4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00."Wymagania Ogólne".
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  Robót  i  ich  zgodność  z Dokumentacją

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy. Każdy

materiał musi posiadaa atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

Stosowane materiały

Materiały stosowane do wykonania studni rewizyjnej

- Komora  robocza  studzienki  (powyżej  wejścia  kanałów)  powinna być  wykonana  z kręgów żelbetowych
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, DIN 4034 część 1. Zaprojektowano wykonanie studzienek
z kręgów Ø 100 cm i Ø 120 cm o wysokości h = 400, 300 lub 250 cm, z betonu klasy B45. Parametry
betonu: nasiąkliwość 5%, mrozoodporność F150, wytrzymałość 45 MPa.

- Komora robocza w obrębie wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolityczna z betonu klasy
B45, parametry jw., odpowiadającego wymaganiom PN-B-06250 w gruntach nawodnionych, z dodatkiem
środka uszczelniającego.

- Płytę denną ustawiać na podwójnej papie na lepiku na podłożu z chudego betonu grubości 10 cm wg PN-S-
96013:1997,  ułożonym  na  podsypce  piaskowej  grubości  30  cm  wg  PN-B-11113:1996  o  wskaźniku
różnoziarnistości U ? 3,

- Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086,

- Studzienki  przykryć  prefabrykowanymi  płytami  pokrywowymi  żelbetowymi  wykonanymi  zgodnie  z
dokumentacją i odpowiadającymi wymaganiom KB1-38.4.3/1/-81. DIN 4034, część 1 . 

- Właz kanałowy powinien być wykonany zgodnie z PN-EN 124:2000 o średnicy 60 cm,

- Beton  B  30  do  wykonania  osadnika  przed  wlotem  do  studni  rewizyjnej,  posadowiony  na  podsypce
piaskowej jw. grubości 10 cm, Parametry: nasiąkliwość 5%, mrozoodporność F150, wytrzymałość 30 MPa.

- Pręty średnicy Ø 4,5 mm ze stali nierdzewnej do wykonania krat zabezpieczających wlot do studni.

- Materiały powłokowe do izolacji przeciwwilgociowej.

Materiały przy układaniu rur kanalizacyjnych

-      rury PCV,



- mieszanka  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  do  podsypki,  obsypki  i  zasypki
rurociągów.

- materiały powłokowe do izolacji przeciwwilgociowej.

Materiały stosowane przy wykonywaniu przykanalików

- rury PCV,

- elementy PCV do wykonania złączy,
•1 piasek wg PN-B-79/B-06711 lub PN-B-11113:1996 
•2 Obsypka i zasypka

Do wykonania obsypki i zasypki może być użyty piasek. 

Odbiór materiałów na budowie

Materiały  takie  jak  elementy  studni  żelbetowych  należy  dostarczya na  budowę  ze  świadectwami
jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzia pod względem kompletności i zgodności z
danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzia oględziny stanu technicznego materiałów.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość
wykonywanych  robót,  materiały  należy  przed  wbudowaniem  poddac  badaniom sprawdzającym  określonym
przez IN.

Składowanie materiałów na budowie

Rury PCV należy składować na miejscu budowy pod warunkiem, że powierzchnia gruntu jest płaska i
wolna od kamieni lub innych materiałów mogących spowodować uszkodzenie. Jeżeli podczas transportu rury
uległy zniszczeniu, nie należy ich stosować.

Tam,  gdzie  powierzchnia  składowania  jest  nierówna,  należy  stosować  drewniane  kantówki,
zapewniające wystarczającą powierzchnię nośną.

Armaturę ciężką i elementy przykryć studni powinno się przechowywać pod wiatą.

Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami Aprobaty Techniczne, atesty i badania.
Wykonawca przedłoży je do akceptacji IN przed sprowadzeniem materiałów na plac budowy.

Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom określonym w
aprobatach  technicznych  nie  mogą  być  wbudowane  i  powinny  być  usunięte  z  placu  budowy  na  koszt
Wykonawcy.

0 6. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Do prac montażowych należy użyć następującego sprzętu:

- koparka,

- płyta wibracyjna,

- dźwig samojezdny,

- sprzęt ręczny.

17. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu

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



Transport elementów kanalizacji:

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego
środka  transportu  spełniającego  wymagania  określone  przez  producenta.  Szczegółowe  środki  transportowe
powinny być zatwierdzone przez IN.

Materiał  należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według
wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. 

Rozmieszczenie materiału powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

28. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca  przedstawi  IN  do  akceptacji  projekt  organizacji  i harmonogram Robót  uwzględniający

wszystkie warunki w jakich będzie wykonywany montaż studni rewizyjnych, kanalizacji, 

Zakres robót przy wykonywaniu studni rewizyjnej

- wykonanie szalowania istniejącego wykopu,

- wykonanie podsypki piaskowej pod warstwę chudego betonu,

- ułozenie warstwy chudego betonu,

- ułożenie płyty dennej studni,

- ułożenie kręgów żelbetowych studni Ø 100 cm lub Ø 120 cm,

- wykonanie podłączeń rur kanalizacyjnych,

- ułożenie płyty przykrywającej,

- wykonanie podbudowy pod właz z cegły kanalizacyjnej na zaprawie cementowej,

- wykonanie izolacji pionowej studni,

- zasypanie wykopów wokół studni gruntem z wykopu z jego zagęszczeniem,

- demontażem szalowania wykopów, 

- wykonanie podsypki piaskowej grubości 10cm, pod osadnik przed studniami wpadowymi

- wykonanie osadników z betonu B30 dla studni rewizyjnych,

- wykonanie  krat  z  prętów  średnicy  Ø  4,5mm  ze  stali  nierdzewnej,  zabezpieczających  wlot  do  studni
wpadowych,

- montaż krat zabezpieczających wylot z osadnika do studni

Zakres robót przy wykonywaniu rurociągów

- wykonanie wykopu,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- ułożenie przykanalików zgodnie z podanym spadkiem,

- zasypanie przykanalika piaskiem

- zasypanie wykopu

39. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola  Jakości  obejmuje sprawdzenie  zgodności  wykonanych Robót  z  Dokumentacją  Techniczną

i wskazaniami podanymi w ST.

Kontrola, pomiary i badania

Kontrola obejmuje:

- sprawdzenie jakości  wbudowanych materiałów na podstawie atestów producentów oraz porównanie ich
cech z normami przedmiotowymi i oględziny zewnętrzne.



- sprawdzenie zagęszczenia podłoża, podsypek i fundamentów – wymagania zależnie od głębokości badanej
warstwy w stosunku do podłoża konstrukcji nawierzchni:

- w przypadku podłoża wykopu, obsypek i zasypek:
•1 Is =  0,97 jeżeli badana warstwa leży na głębokości > 1,2 m od podłoża konstrukcji nawierzchni,
•2 Is = 1,00 jeżeli badana warstwa leży na głębokości do 1,2 m od podłoża konstrukcji nawierzchni.

- w przypadku fundamentu pod rury kanalizacyjne i warstwy chudego betonu:
•1 Is = 1,00 dla obu warstw.

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia prefabrykatów (równość powierzchni, spadek podłużny),

- sprawdzenie kompletności robót,

- przedstawienie  Inspektorowi  Nadzoru  wyników  badań  prefabrykatów,  potwierdzające  wymagania
określone w punkcie 2.4. niniejszej SST.

410. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru  dla poszczególnych elementów  kanalizacji są:

- wykonanie studni rewizyjnych– komplet (kpl.),

- wykonanie studni wpadowych  – komplet (kpl.),

- ułożenie rurociągów - metr (m)

511. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami IN, jeżeli

wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Roboty ulegające zakryciu:

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie podsypek, fundamentów, obsypek i zasypki,

- ułożenie prefabrykatów rurowych,

- izolacja przeciwwilgociowa,
Odbiór  wykonanych  Robót  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie

ewentualnych  napraw  wadliwie  wykonanych  Robót  bez  hamowania  ich  postępu.  Montaż  studzienek
wpustowych  podlega  odbiorowi  Robót  ulegających  zakryciu  oraz  końcowemu  według  zasad  podanych  w
DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

612. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie
wszystkich czynności dotyczących wykonania elementów kanalizacji, w tym:

- wytyczenie geodezyjne,

- zakup i dostarczenie materiałów,

- przygotowanie podłoża, wykonanie wymaganych podsypek i fundamentów,



- montaż kompletnych studni rewizyjnych,

- montaż kompletnych wpustów ulicznych z osadnikiem,

- ułożenie rurociągów,

- wykonanie obsypki i zasypek elementów kanalizacji, 

- ułożenie pokryw studni rewizyjnych,

- wypełnienie spoin,

- wykonanie i  przekazanie  wszystkich niezbędnych badań,  prób i  sprawdzeń oraz  posiadanych atestów i
aprobat,

- uporządkowanie terenu,

- oznakowanie i zabezpieczenie robót oraz jego utrzymanie,

- wykonanie  innych  czynności  niezbędnych  do  realizacji  Robót  objętych  niniejszą  SST,  zgodnie  z
dokumentacją projektową.

713. Przepisy związane

Normy

PN-87/B-01170 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna, obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe (typu ciężkiego).

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny (oraz -03 i -04).

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

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje  betonowe i żelbetowe.
Klasyfikacja i określenie środowisk.   

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
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