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D–00.00.01  USUNIĘCIE KOLIZJI Z NIEZINWENTARYZOWANYM UZBROJENIEM  PODZIEMNYM 
1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
przebudowie lub zabezpieczeniu niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu, które zostaną wykonane w ramach zadania 
„Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gajewie.”   
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót polegających na 
przebudowie sieci wykazanych podczas realizacji inwestycji w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 Odkrywki sieci 
 Zgłoszenie obecności niezinwentaryzowanej sieci Inspektorowi Nadzoru oraz gestorowi sieci 
 Uzyskanie warunków przebudowy lub zabezpieczenia sieci 
 Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji przebudowy lub zabezpieczenia sieci  
 Roboty ziemne  
 Roboty montażowe   
 Wymagane próby i badania  
 Odbiór robót przez gestora sieci i Inspektora Nadzoru wraz z dopuszczeniem do użytkowania 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednia normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 
D.00.00.00 Wymagania ogólne oraz w specyfikacjach szczegółowych dotyczących poszczególnych sieci. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej 
2.1.1 Rurociągi 
- rury z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP  
- rury kamionkowe 
- rury żelbetowe i betonowe kielichowe 
- rury GRP 
2.1.2 Studnie kanalizacyjne 
- studnie z kręgów betonowych i żelbetowych łączone na uszczelkę zwieńczone włazem kanałowym 
- studnie wpustowe z rur betonowych zwieńczone wpustem krawężnikowym lub pełnym odpowiedniej klasy 
- studnie z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP 
2.2 Sieć wodociągowa 
2.2.1 Rurociągi 
- rury z tworzyw sztucznych PE/PVC 
- rury z żeliwa kielichowe  
2.2.2 Armatura 
Wykonana z żeliwa sferoidalnego. 
2.3 Sieć gazowa 
2.3.1 Rurociągi 
- rury z tworzyw sztucznych PE 
- rury stalowe izolowane przed korozją  
2.3.2 Armatura 
Wykonana z żeliwa sferoidalnego. 
2.4 Sieć cieplna 
2.4.1 Rurociągi 
- rury stalowe preizolowane z płaszczem PE 
- rury PE preizolowane z płaszczem PE 
- rury PE preizolowane z płaszczem stalowym 
2.4.2 Armatura 
Wykonana z żeliwa sferoidalnego. 
2.5 Sieci drenażowe i melioracyjne 
- rury drenarskie karbowane oraz gładkie z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP 
- rury z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP  
- rury kamionkowe 
- rury betonowe i żelbetowe 
- studnie betonowe lub tworzywa sztucznego 
2.6 Sieć elektroenergetyczna 
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- rury osłonowe z tworzyw sztucznych HPDE koloru niebieskiego Ø110 dla kabli niskiego napięcia 
- rury osłonowe z tworzyw sztucznych HPDE koloru czerwonego Ø160 dla kabli średniego napięcia 
- rury osłonowe dwudzielne z tworzyw sztucznych HPDE koloru niebieskiego Ø110 dla kabli niskiego napięcia 
- rury osłonowe dwudzielne z tworzyw sztucznych HPDE koloru czerwonego Ø160 dla kabli średniego napięcia 
- przewody elektroenergetyczne 
- kable elektroenergetyczne 
- słupy elektroenergetyczne wraz z ustojami 
- słupy oświetleniowe stalowe lub betonowe wraz z wysięgnikami 
- oprawy oświetleniowe 
- szafki oświetleniowe 
- złącza kablowe 
- płaskownik ocynkowany FeZn 25x4 
- piasek 
- folia PVC grubości 0,5mm 
2.7 Sieć teletechniczna 
2.7.1 Materiały gotowe 
2.7.1.1 Ogólne wymagania 
Materiały do przebudowy sieci dostarcza Wykonawca. Każdy materiał musi mieć deklarację zgodności wystawioną przez producenta 
stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 
2.7.1.2 Materiały gotowe 
 - Rury RHDPE 110/6,3 
 Stosowane do przewiertów i przecisków powinny być zgodne z odpowiednimi normami. 
 - Rury RPCW 110/5,3 
 Stosowane do budowy kanalizacji teletechnicznej pierwotnej powinny być zgodne z odpowiednimi normami. 
- Rury RHDPE 32/2,9, 40/3,7,  
 Stosowane do budowy kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych powinny być zgodne z odpowiednimi normami. 
- Rury dwudzielne typu A110PS, A120PS, A160PS 
Stosowane do zabezpieczenia istniejących ciągów kanalizacyjnych i kablowych pod drogami, wjazdami powinny być zgodne z 
odpowiednimi normami 
 - Słupki telekomunikacyjne 
Stosowane jako zakończenie sieci rozdzielczej, punkty dostępowe dla przyłączy abonenckich powinny być zgodne z odpowiednimi 
normami. 
 - Studnie kablowe 
Studnie kablowe pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i 
konserwacji kabli. Studnie powinny być zgodne z odpowiednimi normami. 
 - Osłony złączowe kabli  
Należy stosować osłony złączowe typu FOSC 400 na kablach optycznych i typu XAGA 500 na kablach miedzianych (wymóg właściciela 
infrastruktury – TP S.A.) W przypadku zastosowania innego rodzaju osłon – zmianę należy każdorazowo uzgodnić z właścicielem 
infrastruktury. 
 - Taśma ostrzegawcza i ostrzegawczo – lokalizacyjna 
Na ciągu kanalizacyjnym przed zasypaniem należy ułożyć pomarańczową taśmę ostrzegawczą, w połowie głębokości wykopu należy 
ułożyć pomarańczową taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną (z elementem metalowym) z napisem UWAGA KABLE 
TELEKOMUNIKACYJNE (lub podobnym). 
W przypadku napotkania podczas realizacji niezinwentaryzowanej sieci telekomunikacyjnej, należy zgłosić się do operatora danej 
infrastruktury, w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. 
2.8 Rury osłonowe do zabezpieczenia sieci 
2.8.1 Rurociągi 
- rury stalowe dwudzielne spawane połówkowo 
- rury z tworzyw sztucznych dwudzielne  
2.8.2 Uszczelnienia końcówek 
- manszety termokurczliwe 
- pianka poliuretanowa 
2.9 Kruszywa 
Zgodnie z SST D-02.00.00. 
2.10 Pozostałe materiały dopuszczone przez Inspektora Nadzoru i gestora sieci posiadające odpowiednie atesty i dopuszczenia do 
stosowania oraz spełniające wymagane parametry. 
3.SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. Roboty 
montażowe wykonywać z zastosowaniem sprzętu ujętego w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla poszczególnych robót 
branżowych. 
4.TRANSPORTMateriały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Odkrywki 
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W miejscach wykazania uzbrojenia niezinwentaryzowanego należy wykonać wykop odkrywkowy powiadamiając Inspektora Nadzoru I 
gestora sieci. W przypadku stwierdzenia, że dana sieć jest nieczynna po potwierdzeniu wpisem do Dziennika Budowy przez gestora sieci 
można ją zdemontować. 
5.2 Dokumentacja 
Na przebudowę lub zabezpieczenie sieci niezinwentaryzowanej należy uzyskać warunki techniczne gestora sieci, opracować 
dokumentację projektową wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi odrębnymi przepisami. 
5.3 Roboty ziemne 
Należy prowadzić zgodnie z SST D-02.00.00 
5.4 Roboty montażowe 
Należy prowadzić zgodnie z branżowymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku braku którejś z branż w ramach 
kontraktu należy ją opracować i przedłożyć do uzgodnienia Zamawiającemu. 
5.5 Próby i odbiór robót 
Po wykonaniu robót montażowych należy przeprowadzić wszystkie wymagane próby i badania, a następnie zgłosić do odbioru przez 
Inspektora Nadzoru i gestora sieci. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań oraz odbiorze można przekazać sieć do użytkowania.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
Zgodnie z wymaganiami branżowych szczegółowych specyfikacji technicznych.  
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest metr - /m/ przebudowanej sieci uzbrojenia terenu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
roboty montażowe wykonania rurociągów, 
zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót w cenie 1 mb należy ująć między innymi: 

  opracowanie projektu przebudowy wraz z uzyskaniem warunków i uzgodnieniami   
 uzyskanie ewentualnych zgłoszeń lub pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami       
 oznakowanie robót, 
 dostawę materiałów, 
 wykonanie robót przygotowawczych, 
 wykonanie wykopu w wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie zgodnie z odrębnymi SST wykopy, 
 przygotowanie podłoża i fundamentu, 
 wykonanie sączków, 
 ułożenie przewodów, uzbrojenia  
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej i uzyskanie protokołów odbioru 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
 wszystkie roboty wynikające z projektu oraz opisane w niniejszej SST 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-l1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
PN-B-l1112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
PN-H-74051-00   Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-H-74051-01   Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego). 
PN-H-7405J-00    Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego ). 
PN-H-74080-0l      Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
PN-H-74080-00     Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C. 
PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-H-74101 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych. 
BN-88/6731-08     Cement. Transport i przechowywanie. 
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PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003  
BN-86/8971-08     Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-C-8919:1998  Rury kanalizacyjne z PCV 
ISO4427        Rury kanalizacyjne z PE-HD 
PN–79/H–74244   Rury stalowe przewodowe ogólnego stosowania 
PN-EN 858:2005  Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich 
PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 
PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
10.2. Inne dokumenty 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168 poz. 1763) w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy 
odprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego. 
Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 
“Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK “Cewok” i 
BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego 
powołany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpień 1984 r. 
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D.01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU  
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu przy realizacji zadania „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gajewie”   
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych  SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zdjęcia całej warstwy humusu wraz z wycięciem zakrzewień i podrostów w ramach 
robót przygotowawczych wraz z utylizacją. W kosztorysach i przedmiarach podano średnią grubość warstwy 30 cm. 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 
D.00.00.00  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 . 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 . 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu  
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu  należy stosować: 
- spycharki, 
- równiarki 
- 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 lub inny 
sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, należy stosować: 

 noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 . 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka 
transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. Zgodnie z Dokumentacją Projektową zdjęty humus należy 
odwieść na miejsce wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera na hałdę  z późniejszym jej wykorzystaniem na 
zagospodarowanie skarp.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 .  
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy zakładaniu trawników.  Zagospodarowanie 
nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. Humus należy zdejmować 
mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 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. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez 
Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Średnia grubość zdejmowanej warstwy humusu wynosi 30 cm. 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. Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa 
przeznaczonego pod budowę trasy drogowej jest pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, 
który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny być 
skoszone przed zdjęciem darniny. Odrosty i zakrzewienia należy usunąć wraz z systemem korzeniowym oraz zutylizować Darninę należy 
ciąć w regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny 
powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra. Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym 
wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, 
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to należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach trawą do dołu. W 
pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed 
wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni. Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, 
z zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera . 
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew,  krzewów i zagajników: 
Roboty związane z usunięciem podrostu i krzewów obejmują: 

 wyznaczenie obszarów objętych wycinką podrostu i krzewów 

 oznakowanie robót 

 przed wycięciem drzew Wykonawca powinien dokonać oceny, czy w obrębie drzewostanu oraz krzewów i podrostu do 
usunięcia nie powstały siedliska chronionych gatunków 

 w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunków - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunków 

 przeprowadzenie własnym staraniem i na swój koszt, w przypadku ujawnienia gatunków chronionych, czynności związanych z 
zapewnieniem przetrwania tych gatunków, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organów ochrony środowiska pozytywnych 
decyzji zezwalających na zniszczenie siedlisk i okazów gatunków prawnie chronionych lub ich przesiedlenie 

 wycinka i karczowanie krzewów i podrostu wraz z odrostami,  

 usunięcie pozostałości po krzewach i podroście (karp),  

 usunięcie karp po wcześniej wyciętych krzewach i podroście wraz z zasypaniem dołów 

 wycinka i karczowanie krzewów,  

 wycinka i karczowanie podrostu 

 wywiezienie i wykarczowanie pni po ściętych krzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostów i karpin terenów po wyciętych 
lasach wraz z uprzątnięciem terenu  

 załadunek i odwiezienie dłużyc z usunięcia krzewów i podrostu poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, 
rozładunek, przeniesienie i ułożenie w stosy we wskazanym przez Inwestora miejscu 

 utylizacja konarów i gałęzi z usunięcia krzewów i podrostu przez Wykonawcę robót,  

 utylizacja karpiny z usunięcia drzew i pozostałości po drzewach (karp), krzewów i zagajników przez Wykonawcę robót,  

 Usunięcie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robót drogowych wraz z zasypaniem,  

 Usunięcie i utylizacja głazów znajdujących się w pasie drogowym, 

 zakupu i transportu ziemi do zasypania dołów po karczowaniu zakrzewień i podrostu oraz usuwaniu karp, 

 zasypanie i zagęszczenie dołów po wykarczowanych krzewach, podroście i usuniętych karpinach  

 zabezpieczenie dołów przed stagnowaniem wody 

 uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń w przypadku dodatkowych podrostu i  krzewów do wycinki 

 uporządkowanie terenu po wykonanych robotach 

 nadzór przyrodniczy zgodnie z Decyzja środowiskową 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić i zagęścić gruntem przydatnym do budowy nasypów 
budowlanych według specyfikacji SST-02.03.01 zawartej w części drogowej opracowania. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, 
należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 
Dopuszcza się  zastosowanie gruntów z wykopu do wykonania zasypki po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Inżyniera 
potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy, pod warunkiem uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1,00 pod koroną drogi, i nie mniej 
niż  0,97 na pozostałych terenach. 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, 
powinien być oczyszczony z drzew i krzewów. Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzewów powinna być uzyskana przez 
Zamawiającego. Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez 
Inżyniera. W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej 
niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych lub występująca w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych, która 
nie zostanie usunięta, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 
przez odpowiednie władze. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew występujących w bezpośrednim sąsiedztwie 
prowadzonych robót budowlanych, a nieprzeznaczonych do wycinki, należy  
- prace ziemne w obrębie rzutu koron drzew wykonywać ręcznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni, pnie zabezpieczyć 
deskami, a ewentualne obłamania gałęzi natychmiast przyciąć, miejsca uszkodzone zabezpieczyć środkami zapobiegającymi rozwoju 
patogenów 
- materiał ziemny składować poza obrębem rzutu koron i pni drzew 
- w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów obficie podlać, zaś w przypadku 

prowadzenia robót  w okresie jesieno-zimowym owinąć jutą lub matami w celu ochrony przed niska temperaturą 
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5.2. Usunięcie zakrzewień i podrostu 
Pnie drzew znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków: 
a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 
metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte 
nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma 
zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 
b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być ścięte równo z 
powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić i zagęścić gruntem przydatnym do budowy nasypów 
budowlanych według specyfikacji SST-02.03.01 zawartej w części drogowej opracowania. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, 
należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. 
budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej wartości w czasie robót. Wykonawca jest zobowiązany do przetransportowania dłużyc z 
usunięcia drzew w miejsce wskazane przez Inwestora. 
5.3. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera.  
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien 
odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być przez Wykonawcę zutylizowane 
zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Pozostałości po usunięciu roślinności są własnością Wykonawcy. Należy z nimi 
postępować zgodnie z Ustawą o odpadach. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 . 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu zgodnie z Dokumentacją Projektową 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00  
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) zdjętej warstwy humusu             
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 . 
Odbioru robót związanych ze zdjęciem humusu dokonuje Inżynier , po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien 
być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania robót. Roboty poprawkowe wykona  
Wykonawca na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. Odbiór robót zanikających (ulegających zakryciu) dotyczy: 
sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 . 
Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót w cenie 1 m2 należy ująć między innymi: 

 zdjęcie humusu  wraz z odwiezieniem na hałdę  

 wykonanie stopni lub rowków na skarpie nasypu 

 zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach. 

 wyznaczenie obszarów objętych wycinką  krzewów 

 oznakowanie robót 

 w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunków - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunków 

 przeprowadzenie własnym staraniem i na swój koszt, w przypadku ujawnienia gatunków chronionych, czynności związanych z 
zapewnieniem przetrwania tych gatunków, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organów ochrony środowiska pozytywnych decyzji 
zezwalających na zniszczenie siedlisk i okazów gatunków prawnie chronionych lub ich przesiedlenie 

 wycinka i karczowanie krzewów, usunięcie karp 

 wywiezienie lub utylizacja konarów i gałęzi z usunięcia krzewów oraz karpin przez Wykonawcę robót,  

 wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem usuniętej roślinności 

 zakupu i transportu ziemi do zasypania dołów po karczowaniu  

 zabezpieczenie dołów przed stagnowaniem wody 

 zasypanie i zagęszczenie dołów po wykarczowanych krzewach i usuniętych karpach 

 uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń w przypadku dodatkowych krzewów do wycinki 

 uporządkowanie terenu po wykonanych robotach 

 utylizacja nadmiaru humusu  
10. PRZEPISY ZWIAZANE: Nie występują. 
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D.01.02.04.  ROZBIÓRKI  ELEMENTÓW KOLIDUJĄCYCH Z INWESTYCJĄ 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką i 
przestawieniem elementów wielobranżowych  kolidujących z inwestycją przy realizacji zadania: „Rozbudowa cmentarza komunalnego w 
Gajewie”   
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1.Ponadto niniejsza specyfikacja jest uzupełnieniem wykonawczym do wszystkich prac, które nie zostały wymienione w pozycjach 
kosztorysowych jako szczegółowe pozycje. Mają tu zastosowanie przede wszystkim pozycje uogólnione wg których Wykonawca  
rozliczać będzie elementy kolidujące lub konieczne do przestawienia w celu prawidłowej realizacji inwestycji.  Dotyczy to wszystkich 
branż ujętych w dokumentacji. 
1.3. Zakres robót objętych  ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką lub przestawieniem elementów 
kolidujących z inwestycją  tj: 

 rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową i obramowaniem, 
 rozbiórka elementów małej architektury  
 inne kolidujące z inwestycją obiekty do rozbiórki i przestawienia, 

zgodnie z dokumentacją wraz z odwiezieniem w miejsce składowania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w  ST D.00.00.00  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 . 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00  
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją należy zastosować sprzęt podany poniżej, lub inny 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
 ładowarki, 
 samochody ciężarowe, 
 młoty pneumatyczne, 
 piły mechaniczne, 
 szalunki 
 koparki 
 wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego, do ubijania ułożonej kostki, 
 wibratory do zagęszczania betonu 
 urządzenia do kruszenia elementów żelbetowych 
 betoniarka, drobny sprzęt do robót montażowych 
 dźwig 
 drobny sprzęt. 
 inny sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania prac 

 
Drobne roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu prostych  narzędzi pomocniczych  
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
Materiały  uzyskane z rozbiórki i nie przeznaczone do ponownego użytkowania  stanowią własność Wykonawcy  i jego obowiązkiem jest 
ich odwiezienie na miejsce utylizacji  i pokrycie wszelkich  opłat z tym związanych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe elementów kolidujących z inwestycją obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
kolidujących z dokumentacją projektową i ewentualnie wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Rozbiórki dotyczą również elementów 
innych niż drogowe.  
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a) Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową i obramowaniem, rozbiórka nawierzchni z prefabrykowanych 
elementów betonowych wraz z podbudową i obramowaniem, rozbiórka nawierzchni betonowej wraz z podbudową i 
obramowaniem oraz rozbiórka nawierzchni betonowej  
 W zakresie należy ująć wszystkie prace niezbędne do dokonania rozbiórek i uporządkowaniem terenu wraz z utylizacją. Ponad to w 
celu prawidłowego połączenia istniejącej krawędzi nawierzchni, krawędź jezdni powinna zostać odcięta piłą, oczyszczona i obrobiona 
pionowo. Rozbiórka nawierzchni obejmuje rozbiórkę każdego typu nawierzchni z elementów rozbieralnych i monolitycznych wraz z 
obramowaniem. Przy usuwaniu warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić warunki określone w SST D-
05.03.11 „Frezowanie istniejących nawierzchni na zimno” W przypadku nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej  dopuszcza się 
ręczne prowadzenie prac rozbiórkowych. Kostkę z rozbiórki należy składować na paletach i przewieźć w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego. Materiały, które przejmuje inwestor należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem i kradzieżą. Wykonawca 
jest zobowiązany do segregacji materiałów. 
 
b) Przestawienie elementów kolidujących z inwestycją, regulacja bram furtek, przebudowa ogrodzeń  
 W zakresie należy ująć wszystkie prace niezbędne do przestawienia obiektów i uporządkowania terenu wraz z opracowaniami, 
szkicami, zgodami itp. Przed przystąpieniem do robót należy, ustalić lokalizację terenu robót, Wykonawca przed przystąpieniem do robót 
powinien sporządzić protokół z dokumentacją fotograficzną istniejących elementów przeznaczonych do przestawienia na dowód np. 
złego ich stanu. Protokół powinien być przygotowany w obecności właściciela nieruchomości. Rozbiórki należy wykonywać ręcznie w 
celu uniknięcia uszkodzenia  elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania. Materiały z rozbiórki należy starannie 
przechowywać do momentu ich ponownego wbudowania. Jeżeli w wyniku zaniedbania wykonawcy dojdzie do uszkodzenia elementów 
przeznaczonych do ponownego wbudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi wykonawca robót w ramach niniejszej ceny 
jednostkowej. Wykonawca w cenie powinien założyć maksymalnie do 30% odzysku materiału pozostała część do otworzenia to nowe 
elementy. Procent odzysku uzależniony jest od technologii wykonawcy i może być większy lub wynosić zero ( wykonawca ilość 
odzyskanego materiału kalkuluje na własne ryzyko). Następnie należy usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg 
itd., (przesadzić, ponownie odtworzyć). Po wykonaniu prac należy wytyczyć nową lokalizację przestawianego elementu  w obecności 
właściciela. Jeżeli elementy przestawiane posiadają uzbrojenie, przyłącza, domofony itp. itd. , należy uwzględnić ich ponowny montaż na 
zasadach wyżej opisanych. Jeżeli zajdzie konieczność dostosowania zagospodarowania terenu do nowych elementów wykonawca dokona 
takich prac po przedstawieniu odpowiednich dokumentów, szkiców i uzgodnień z właścicielem.  
Ponadto po wykonaniu elementów drogi należy wyregulować wysokościowo istniejące bramy i furtki. Regulacja polega na podniesieniu 
istniejącej bramy i furtki na odpowiednią wysokość wraz z pracami towarzyszącymi. W zakresie robót minimalny zakres zakłada 
odkopanie fundamentów słupków bramy i furtki, podniesienie bramy i furtki na wymaganą wysokość lub za pomocą przespawania 
zawiasów metalowych na odpowiednią wysokość. Jeśli nie ma możliwości podniesienia słupków należy je przedłużyć poprzez przecięcie 
istniejących słupków i dospawanie słupków odpowiadających stanu istniejącemu na odpowiednią wysokość. Jeżeli te prace będą 
niewystarczające należy przebudować bramy i furtki wraz z dostosowaniem terenu do istniejącego zagospodarowania. Jeżeli będzie 
konieczność przebudowy ogrodzenia na dłuższym odcinku należy taka czynność wykonać. Minimalny zakres prac został opisany 
powyżej. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć dwukrotnie antykorozyjnie z użyciem koloru pierwotnego, Wykonawca 
przedstawi stosowne szkice i rysunki oraz uzyska odbiór i zatwierdzenie właściciela regulowanego/ przestawianego/przebudowanego 
obiektu.  

Prace należy rozliczać z cen jednostkowych odpowiednio zakwalifikowanych do pozycji kosztorysowych. W sprawach spornych 
decyzję podejmuje inspektor nadzoru po zasięgnięciu opinii projektanta. Wykonawca jest zobowiązany do segregacji materiałów. 
 
 
5.3  Regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury, które należy przewidzieć w kosztach układania nawierzchni. 

Przed rozpoczęciem inwestycji Wykonawca powinien dokonać inwentaryzacji stanu technicznego urządzeń w obecności 
gestorów. W przypadku elementów uszkodzonych oraz nie estetycznych powinny być one przed regulacją wymienione na nowe. Wokół 
regulowanych urządzeń ułożyć dwa rzędy kostki granitowej. Należy wykonać regulacje włazów, studzienek, zasuw i innych elementów 
znajdujących się w nawierzchni  wraz z wymianą elementów za krótkich, uszkodzonych, znajdujących się w złym stanie technicznym. 
Również w cenie należy ująć wymianę włazów, których nawierzchnia jest nierówna, uszkodzona, posiada spękania, a ich elementy są 
niestabilne.  Po dokonanej regulacji i wymianie  nawierzchnia musi odpowiadać zapisom specyfikacji w zakresie równości powierzchni. 
Należy zachować spójność elementów z wytycznymi zarządcy. W przypadku braku wytycznych w uzgodnieniach należy pozyskać je od 
zarządcy obiektu , którego to dotyczy. Głębokość wymiany elementów ustalana indywidualnie na budowie po dokonaniu oceny stanu 
przez Wykonawcę w porozumieniu z Inspektorem. W przypadku rozbieżnego stanowiska Inspektora i Wykonawcy ostateczną decyzję 
podejmuje Inwestor w porozumieniu z Projektantem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach  powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w  
ST D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”     
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg są jednostki wskazane w kosztorysach i przedmiarach 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  . 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót rozbiórkowych lub przestawienia elementów obejmu wszystkie prace opisane w dokumentacji kontraktowej 
i niezbędne do prawidłowego wykonania prac i obejmuje między innymi: 
 oznakowanie robót 
 wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki, 
 rozebranie elementów dróg; 
 usunięcie kolidujących kamieni i gruzu, 
 odcięcie krawędzi jezdni i zabezpieczenie, 
 rozbiórkę nawierzchni wraz z obramowaniami; 
 zasypanie i zagęszczenie dołów rozebranych elementów dróg, 
 przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia ,ze składowaniem na poboczu 
 załadunek, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki, 
 wywóz nadmiaru urobku, 
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania - powierzchniowe lub mechaniczne, 
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu; 
 regulacja wysokościowa istniejących bram i furtek w tym osprzętu bram i furtek (tj. zawiasów, rygli itp.) 
 regulacja wysokościowa istniejących podmurówek bram i furtek,  
 regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury- studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych.  
 opracowanie dokumentacji odtworzeniowej, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 inne prace towarzyszące 
 zabezpieczenie elementów antykorozyjnie z użyciem koloru pierwotnego, 
 naprawa elementów nadających się do wykorzystania, 
 wykonanie pełnej pielęgnacji, w tym wykonanie cięć sanitarnych i prześwietlenie korony. 
 przygotowanie bryły korzeniowej. 
 odspojenie bryły korzeniowej. 
 przemieszczanie i zasypka wykopu. 
 ewentualna rozbiórka kostki, bruku i innych nawierzchni wraz z przekazaniem jej właścicielowi,  
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 uzyskanie protokołu odbioru, 
 dodatkowo cena jednostkowa obejmuje koszty związane z sieciami biegnącymi w zakresie inwestycji, miedzy innymi: 
 regulacja zasuw, studni i innych elementów uzbrojenia terenu,  
 wymianą elementów za krótkich, uszkodzonych, znajdujących się w złym stanie technicznym wraz z wymianą włazów i zasuw na 

nowe. 
 przestawienie oznakowania elementów sieci np. oznaczenia hydrantów czy przyłączy 
 elementy towarzyszące 
 transport rozebranych elementów wraz z protokołami 
 inne prace towarzyszące. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy 
1. PN-S-0225 Drogi samochodowe .Roboty ziemne Wymagania i badania  
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA (CPV 45233000-9) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego dla zadania „Rozbudowa cmentarza 
komunalnego w Gajewie”   

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót obejmują: 
- koryta wykonane mechanicznie gł. 20 - 45,00 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości chodników; 
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie 

podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania 
i zagęszczania podłoża,jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
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 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

  Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch 
ciężki 

i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

  
1,00 

  
1,00 

  
0,97 

  
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według 
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego 
podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 
Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
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gruntu podłoża rzadziej niż raz na 600 m2 

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

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych 
lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od 
podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

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

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta oraz zagęszczenia 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 wykonania i zagęszczenia lub tylko zagęszczenia koryta obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 wykonanie koryta, 
 profilowanie dna koryta lub podłoża, 
 zagęszczenie, 
 utrzymanie koryta lub podłoża, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
D - 04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJACE  (CPV – 45233000-9) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających. dla zadania „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gajewie”   
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1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót i obejmują: 
- warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie  
 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
 piaski, 
 żwir i mieszanka, 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa 
ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

 
gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] 

dla gatunku 1 i 2. 
 Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-
11111 [3], dla klasy I i II. 
 Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 [4]. 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i 
dobrze odwodnione. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
 równiarek, 
 walców statycznych, 
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport kruszywa 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją 
projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 
cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby 
Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej 
wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszać. 

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej  

 Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsączającej z geowłóknin. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 
nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej podaje 
tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej  

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań 
i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie 
*) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

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

6.3.2. Szerokość warstwy 

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

6.3.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją  0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

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

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych 
lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.3.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
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 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych 
warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie 
warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 
według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. 
 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 
2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej z geowłóknin 

 W czasie układania warstwy i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować: 
a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji projektowej, 
b) równość warstwy, 
c) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia, 
d) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej. 
 Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, przebicie). Pasma 
geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej nie powinny mieć takich uszkodzeń. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, powinny być 
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej z kruszywa obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, 
 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie warstwy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
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5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

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

D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem tej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie  dla zadania – „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gajewie”   
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego o 
uziarnieniu 0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie  
-grubości 15 cm pod chodniki, 
-grubości 25 cm pod nawierzchnie jezdni oraz chodnik wzmocniony. 
1.4 Określenia podstawowe  
Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym 
uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
ST D -.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Kruszywa. 
Do wykonania warstwy należy użyć kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego należy stosować żwiry i mieszanki. Kruszywo winno być jednorodne bez 
zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.  
2.2. Uziarnienie kruszywa. 

Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg  PN-S-06102:1997. 
Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, % 

31.5 100÷100 
16 68÷93 
8 51÷74 
4 36÷58 
2 25÷42 
1 18÷32 

0.5 13÷23 
0.25 7÷15 

0.125 4 ÷11 
0.075 3÷10 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej 
granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
2.3. Właściwości kruszywa. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1 i 2. 

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa do podbudowy zasadniczej wg normy PN-S-06102:1997 [%] 
 

L.P. Wyszczególnienie właściwości Kruszywa łamane 
Podbudowa 
zasadnicza 

Badania wg 

1 2 3 4 
1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0.075 

mm nie więcej niż 
od 2 do 10 PN-EN 933-1 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-EN 933-1 

3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie 
więcej niż 

35 PN-EN 933-4 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
nie więcej niż 

1 PN-EN 1744-1 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą l lub II wg PN-B-
04481:1988 (PN-88/B-04481) 

od 30 do 70 PN-EN 933-8 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles  
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów nie więcej niż  
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczby 
obrotów w stosunku do ubytku masy po 
pełnej liczbie obrotów nie więcej niż 

 
35 
 

30 

PN-B-06714/42 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż 3 PN-EN-1097-6 
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8 Mrozoodporność ubytek masy po 25 
cyklach zamrażania, nie więcej niż 

5 PN-EN-1067-1 

9 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3 nie więcej niż 

1 PN-EN 1744-1 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa nie mniejszy niż przy 
zagęszczeniu Is > 1 ,00 

80 PN-S-06102;  
załącznik A 

 
Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych do podbudowy zasadniczej wg normy PN-EN 13242:2004 „Kruszywa 
do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” 
 

Lp.  Cecha Wartość Badania wg  

1 2 3 4 

1 Kształt kruszywa grubego - maksymalne 
wartości wskaźnika płaskości ,  

FI35 PN-EN 933-3 

2 Procentowa zawartość ziaren o 
powierzchni przekruszonej lub łamanych 
oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w 
kruszywie grubym; , tab. 7 

C 50/30
1) PN-EN 933-5  

3 Odporność na rozdrabnianie kruszyw 
grubych, kategoria nie wyższa niż 

LA35 PN-EN 1097-2 

4 Mrozoodporność na frakcji kruszywa 
8/16;  

F4 PN-EN 1667-1 

 
 1)  Frakcje kruszywa do podbudowy pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie mniej niż 70 % 
wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż jedną przełamaną powierzchnię .  
 
2.4. Woda  
Wodę wodociągową lub pitną można stosować bez badań. Woda pochodząca z innych źródeł winna odpowiadać wymogom normy PN-
EN 1008:2004. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania stosowania sprzętu  podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót należy stosować : 
- wytwórnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki przy stosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych, 
-  samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki, 
- układarki, lub równiarki do rozkładania i profilowania warstwy, 
- walce gładkie, wibracyjne, lub ogumione. 
W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Wydajność 
sprzętu powinna być taka, aby zapewnić zachowanie warunków technologicznych, dotyczących czasu mieszania i zagęszczania. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Transport powinien odbywać się w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie i rozkład składników. Mieszanka musi być zabezpieczona 
przed wysychaniem. Wydajność środków transportowych musi być dostosowana zarówno do wydajności wytwórni jak i sprzętu 
stosowanego do wbudowania. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Skład mieszanki mineralnej. 
Recepta na mieszankę z kruszywa łamanego winna zawierać : 
a) skład mieszanki mineralnej, 
b) wymaganą zawartość w mieszance wody, równą wilgotności optymalnej mieszanki kruszyw. 
Receptura mieszanki powinna być zaakceptowana przez laboratorium Zamawiającego.  
5.2. Podłoże pod warstwę z kruszywa. 
Wymagany wskaźnik zagęszczenia podłoża pod jezdnie Is=1,00 ;  
5.3. Rozkładanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa. 
Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie może być wykonywana poniżej +2 0C, w czasie opadów deszczu oraz wtedy, gdy 
podłoże jest zamarznięte. Przed ułożeniem mieszanki podłoże należy zwilżyć wodą. 
Podbudowę należy rozkładać jednowarstwowo. Wszelkie zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia powinny być natychmiast naprawione 
poprzez wymianę mieszanki na pełną głębokość ,wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Zagęszczanie winno być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 
Wymagany wskaźnik zagęszczenia według normalnej próby Proctora wynosi 1,00.  
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Pielęgnację warstwy można wykonać poprzez: 
a) utrzymywanie w stanie wilgotnym skrapiając podbudowę kilkakrotnie w ciągu dnia ,co najmniej przez 3 - 7 dni w zależności od 

wilgotności powietrza i temperatury otoczenia 
b) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym co najmniej przez 7 dni, 
c) przykrycie nieprzepuszczalną folią na okres 7 dni odpowiednio zabezpieczoną przed zerwaniem 
Sposób pielęgnacji należy uzgodnić z Inspektorem. 
5.4. Nośność podbudowy. 
Nośność podbudowy na jezdni należy sprawdzić jedną z podanych metod: 
- metodą obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 
- metodą ugięć sprężystych, za pomocą ugięciomierza belkowego pod obciążeniem kołowym 50 kN wg BN-70/8931-06 
Wymagane wartości modułów i ugięć na powierzchni zagęszczonej podbudowy podano w Tablicy 3. 
 

Tablica 3. Wymagane wartości ugięć i nośności warstwy podbudowy 
 z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

Lp. 
 
 

Wyszczególnienie właściwości 
 
 

Wymagania 

Konstrukcja nawierzchni 

1 Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony przy użyciu płyty o średnicy 
min. 30 cm, MPa - moduł wtórny E2  
 
- stosunek modułów E2/E1 

120  
 
 
 

<2,2 
2 Maksymalne ugięcie sprężyste pod 

kołem samochodu o obciążeniu 50 kN 
1,40 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości  podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.1.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem o robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw na reprezentatywnych próbkach. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w Tablicy 1 i 2, a wyniki należy przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania. 
6.2.Badania w czasie budowy 
Rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w Tablicy 4. 
 

Tablica 4. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy podbudowy 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

 
 

 
 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
przypadająca na jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie kruszywa 2 600 
2 Wilgotność kruszywa 2 600 
3 Zagęszczenie warstwy co najmniej 3 badań na 1000 m2 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
obcych 

2 600 

6.2.1. Badania właściwości kruszywa 

Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych należy sprawdzać na próbkach pobranych w sposób losowy z rozłożonej 
warstwy przed jej zagęszczeniem. Badania pełne kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości powinny być przeprowadzone 
przez Wykonawcę w przypadku zmiany źródła poboru materiałów w czasie robót i w innych przypadkach określonych przez Inżyniera. 

Przy każdej zmianie rodzaju kruszywa należy zbadać wszystkie jego właściwości i opracować nową receptę. 

Wilgotność mieszanki, kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna być równa wilgotności optymalnej określonej w recepcie z 
tolerancją +1%, -2%. 

6.2.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy 

Wymagania dotyczące zagęszczenia warstwy podbudowy dla jezdni  i chodników 1,0 , a oceny nośności podano w tablicy 3. Należy 
wykonać co najmniej 3 pomiary zagęszczenia na 1000 m2  lub według zaleceń Inżyniera. 

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych wykonanej podbudowy  

6.3.1. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Grubość warstwy należy mierzyć po jej zagęszczeniu: 
- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 i co 25 m, 
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- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2. 
Dopuszczalne odchyłki od grubości projektowanej nie powinny przekraczać ± 10 %. 
 
 

6.3.2. Równość podbudowy  

Równość podłużną podbudowy należy mierzyć w osi każdego pasa ruchu 4-metrowąłatąco 25 m. Równość poprzeczną podbudowy 
należy mierzyć 4-metrową łata co 25 m.  

Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 12 mm. 

6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Pomiar spadków poprzecznych należy przeprowadzać 
10 razy na 1 km, a ponadto na początku, w środku i na końcu łuku poziomego oraz na początku i końcu krzywej przejściowej.  
Dopuszczalne różnice w stosunku do wartości projektowanych nie powinny przekraczać więcej niż ± 0,5 %. 
6.3.4. Rzędne podbudowy 

Rzędne należy sprawdzać co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy a rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i - 2 cm. 

6.3.5. Ukształtowanie osi podbudowy  

Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzać nie rzadziej niż co 25 m oraz dodatkowo na początku, w środku i na końcu krzywej 
przejściowej. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż + 3 cm. 
6.3.6. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wbudowanej mieszanki z kruszywa łamanego . 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne  warunki odbioru robót  podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór podbudowy powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inżynierem. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Płaci się za 1 m2 wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie według ceny 
jednostkowej.  
Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje: 
prace pomiarowe, 
- prace pomiarowe i oznakowanie,  
- zakup materiałów, 
- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepturą, 
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża, 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania , 
- rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki, 
- pielęgnację i utrzymanie podbudowy w czasie robót, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów, 
- uporządkowanie miejsca robót. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-S-06102:1997      Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-88/B-04481           Grunty budowlane . Badania próbek gruntu 
PN-B-06714/42  Kruszywa mineralne. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  stosowanych w obiektach budowlanych i 

budownictwie drogowym. 
BN-68/8931-04  Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
BN-70/8931-06  Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym  
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-EN 1744-01:2000 Badania chemiczne. Właściwości kruszyw. 
PN-EN 1097-2:2000   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część l: 

Oznaczanie mrozoodporności. 
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PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach 

powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 
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D-05.01.00 Mieszanki ulepszone 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem utrzymania (doziarniana mieszanką optymalną lub mieszanka popiołowo-gruntowa) drogi gruntowej 
ulepszonej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni 
gruntowej ulepszonej: 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiającym skład granulometryczny i właściwości 
gruntu rodzimego. 

1.4.2. Mieszanka popiołowo-gruntowa - mieszanka gruntu, popiołu i wody, dobranych w odpowiednich proporcjach. 

1.4.5. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona według wzoru: 

d

d
U

10

60  

gdzie: 
d60  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie 

2.1.1. Mieszanka gliny, piasku oraz pospółki żwirowej 

 Optymalna mieszanka gliniasto-piaskowo-żwirowa  powinna mieć ramowy skład w proporcjach jak poniżej: 

- glina pylasta zwięzła – 11 % 

- piasek drobny – 33 % 

- pospółka żwirowa #0/20 – 56 % 

 

 Optymalna mieszanka powinna mieć ramowy skład uziarnienia według tablicy 1. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna 
posiadać uziarnienie ciągłe i leżeć w obszarach określonych na rysunku 1: 

 

 

 
 
 
 

  



29 
 

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto- piaskowo – żwirowej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1. Ramowy skład uziarnienia optymalnych mieszanek gliniasto-piaskowo - żwirowych 

Wymiary oczek Przechodzi przez sito,   % 
kwadratowych sit   (mm) na warstwę dolną na warstwę górną 

40 - 100 - - 

20 100 70 - 100 

2 90 30 90 40 

0,05 25 10 25 10 

0,002 7 4 7 4 

 
 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania utrzymania nawierzchni 

 W zależności od określonego w dokumentacji projektowej lub SST sposobu ulepszania nawierzchni gruntowej, Wykonawca 
przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania i profilowania, 
 zgarniarek, spycharek lub równiarek do rozkładania materiałów do mechanicznego ulepszania nawierzchni, 
 rozsypywarek rolniczych wyposażonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości do rozsypywania spoiw i 

środków chemicznych, 
 sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchome mieszarki do wymieszania gruntu z 

materiałami ulepszającymi, 
 przewoźnych zbiorników na wodę (drogowe, rolnicze itp.) wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego 

dozowania wody, 
 walców ogumionych i gładkich, lekkich i średnich, samojezdnych lub doczepianych, walców wibracyjnych jedno i dwuwałowych, 

wibracyjnych i wibrouderzeniowych zagęszczarek do zagęszczania wyprofilowanej warstwy gruntu wymieszanego z dodatkami 
ulepszającymi. 

 

 

  

Średnice zastępcze 
’’d” mm 
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4. TRANSPORT 

4.1. Transport  

 Grunty i materiały do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowej można przewozić dowolnymi środkami transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Wymagania dotyczące przygotowania podłoża podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.3. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie 

5.3.1. Projektowanie składu mieszanki optymalnej gruntowej 

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi do akceptacji próbkę gruntów przeznaczonych na 
mieszankę. 

 
5.3.2. Utrzymanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mieszanką optymalną. 
 
 Nawierzchnia gruntowa ulepszona mieszanką optymalną po oddaniu do eksploatacji wymaga systematycznych zabiegów 
pielęgnacyjnych. 
 Powstające koleiny, zagłębienia i wyboje usuwa się najlepiej przy uzupełnienie odpowiednią ilością mieszanki optymalnej 
żwirowej, użycia równiarki. Włokuje się nawierzchnię po deszczu, gdy grunt jest wilgotny i włok łatwo ścina wybrzuszenia i wyrównuje 
wgłębienia. 
 Jeżeli powstałe uszkodzenia są znaczne, należy usunąć je przez wykonanie remontu nawierzchni. Remont polega na wypełnieniu 
wybojów lub kolein świeżą mieszanką optymalną żwirową o właściwościach podanych w wymaganiach materiałowych, wymieszaniu i 
wyprofilowaniu za pomocą równiarek i zagęszczeniu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić badania niezbędne do opracowania projektu składu 
mieszanki optymalnej, w zakresie i czasie określonym w niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość i zakres badań przy budowie nawierzchni gruntowej ulepszanej 
          mechanicznie 

 W czasie robót należy sprawdzić: 
a) uziarnienie mieszanki optymalnej, 
b) jednorodność i głębokość wymieszania, 
c) zagęszczenie warstwy, 
d) wilgotność mieszanki optymalnej wg dowolnej metody, z tym że zaleca się stosowanie piknometru polowego lub powietrznego co 

najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej, z tym że maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie 
powinna wynosić 600 m2. 

6.3.3. Badania i pomiary cech geometrycznych 
 Pozostałe cechy geometryczne nawierzchni powinny być mierzone i oceniane według zasad podanych w pkt 6.2 SST D-05.01.00 
„Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest1 m2 wykonanej nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni gruntowej ulepszonej obejmuje: 
a) dla nawierzchni ulepszonej mechanicznie 
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 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie i rozłożenie materiałów warstwami na założoną grubość i szerokość, 
 wymieszanie materiałów, 
 wyrównanie do wymaganego profilu, 
 skropienie wodą i zagęszczenie poszczególnych warstw, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
1. D-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-02.00.00 Roboty ziemne 
4. D-04.05.00÷04.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 
5. D-05.01.00 Nawierzchnie gruntowe 
6. D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych 
spękań nawierzchni betonowych 
 
10.2. Inne materiały 
7. Przepisy utrzymania dróg 
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D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
umocnieniem skarp, rowów i ścieków w ramach zadania „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gajewie”   
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczą umocnienia skarp, rowów i ścieków i obejmują: 
-  humusowanie skarp warstwą grubości 10 cm wraz z obsianiem trawą, 
Lokalizację poszczególnych umocnień należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
1.4.   Określenia podstawowe 
1.4.1. Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemią roślinną w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyjęcia się. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem do wbudowania 
materiałów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla każdej dostawy deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności materiału 
z Polską Normą lub w przypadku jej braku z aprobatą techniczną IBDiM lub europejską aprobatą techniczną.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą SST są: 
 darnina, 
 ziemia urodzajna, 
 nasiona traw oraz roślin motylkowatych, 
 kruszywo, 
 cement, 
 zaprawa cementowa, 
 obrzeża/krawęzniki. 
  
2.3. Ziemia urodzajna (humus) 
Materiał do wykonania humusowania może zostać pozyskany w ramach usunięcia ziemi urodzajnej w trakcie realizacji zadania. 
Humus powinien zawierać co najmniej 2% części organicznych. Materiał do wykonania humusowania powinien być wilgotny i 
pozbawiony kamieni większych od 5 cm oraz wolny od zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym 
kryteriom: 
a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 - 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
d) kwasowość pH   5,5. 

 
 

2.4. Nasiona traw 
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, 
gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny sprzęt do wykonywania robót, zgodnie z przyjętą technologią i kartami technicznymi 
materiałów oraz konieczny, podstawowy sprzęt laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.  
Do wykonania robót należy stosować następujący sprzęt zaakceptowany przez  Inżyniera  : 
-            równiarki 
-           ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych 
- ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieżne lub płyty ubijające do zagęszczania,  
- betoniarki do wytwarzania betonu i zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
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- hydrosiewnika z ciągnikiem oraz osprzętu do agrouprawy (np. włóki obręczowo-pierścieniowej, brony chwastownika - zgrzebła, 
wałowłóki), 

- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych). 
Pozostałe roboty mogą być wykonane ręcznie. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi roślinnej i 
odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem. Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął 
wytrzymałość co najmniej 0,75 RG 
Materiały do wykonywania uzupełnienia powierzchniowego powinny być pakowane w oryginalne opakowania producenta. Na każdym 
opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca dane: 
nazwę i adres producenta, 
nazwę wyrobu, 
oznaczenie, 
datę produkcji, 
masę netto, 
termin przydatności do użycia, 
informację o uzyskaniu przez wyrób aprobaty technicznej IBDiM, 
informację o proporcji mieszania, 
sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków ostrożności, bhp i ochrony środowiska. 
Materiały powinny być przechowywane w suchych, chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.  
Materiały należy transportować krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi   do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki w 
jakich będzie wykonywane umocnienie skarp, rowów i ścieków. 
5.2. Humusowanie 
Przed przystąpieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej i 
SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01. 
Grubość przykrycia ziemią roślinną zgodnie z Dokumentacją Projektową powinna wynosić 10 cm.  
Dla lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca się w powierzchni skarpy naciąć niewielkie rowki poziomo lub 
pod kątem 30o÷45o w odstępach co 0,5÷1,0 m i głębokości 15÷20 cm. 
Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
5.3. Obsianie trawą 
Obsianie trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy 
powinny być równomiernie rozsypane po zasiewanej powierzchni w ilości  około 2 kg/100 m2, a po rozsypaniu przykryte gruntem 
poprzez lekkie grabienie.  
Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki by zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy należy 
systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola przed rozpoczęciem robót 
Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowów i ścieków Wykonawca powinien sprawdzić jakość używanych materiałów w zakresie 
zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. 
6.3. Kontrola jakości wykonania umocnienia 
W trakcie wykonywania robót i odbioru należy zbadać: 
- jakość humusowania i obsiania trawą, 
- jakość wykonania umocnienia skarp i dna rowu prefabrykowanymi betonowymi, 
- jakość umocnienia brukiem. 
Podczas przygotowywania materiałów do użycia należy sprawdzać zachowanie proporcji mieszania składników, zachowania czasu 
mieszania składników. Należy też kontrolować zachowanie czasu nakładania materiałów i odstępy czasowe pomiędzy układaniem 
kolejnych warstw. 
6.3.1. Badanie jakości humusowania i obsiania trawą 
Kontrola robót w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:  
-      oczyszczenia terenu z zanieczyszczeń, 
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-      rozścielenia humusu z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
-      zgodności składu mieszanki traw z wymaganiami, 
-      gęstości zasiewu nasion. 
Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót: 
-      dla grubości humusu -  2 cm, 
- dla ilości wysianych nasion traw w kg/1000 m2 -  0,5 kg. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka opisana w kosztorysach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór umocnienia skarp, rowów i ścieków obejmuje: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)    odbiór ostateczny, 
c)    odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m2 wykonanego umocnienia skarpy, rowu i ścieku przez humusowanie i obsianie należy przyjmować zgodnie z obmiarem i 
oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót w cenie należy ująć między innymi: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawcę, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie humusowania z obsianiem, 
- uporządkowanie terenu,  
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST. 

 
 
 
 
 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 13755 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu 

atmosferycznym. 
2. PN-EN 1926 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie. 
3. PN-EN 14157 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie. 
4. PN-EN 206-1 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
7. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 
8. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
10. 2.      Inne dokumenty 
12. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych /KPED/ - “Transprojekt” Warszawa 
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D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
chodników z kostki brukowej betonowej w ramach zadania  „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gajewie”   
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczącej wykonania lub przełożenia nawierzchni chodników z 
betonowej kostki brukowej obejmują: 
- wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. 
-przełożenie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej 
Dokładna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materiał nawierzchni, który spełnia następujące warunki: 

- w odległości 50 mm od każdej krawędzi, żaden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywać wymiaru poziomego mniejszego 
niż 50 mm; 

- całkowita długość kostki podzielona przez jej grubość powinna być mniejsza lub równa cztery. 
UWAGA: Tych dwóch wymagań nie stosuje się do elementów uzupełniających. 
1.4.2. Element uzupełniający - cały element, lub część kostki, który jest stosowany do uzupełnienia i umożliwia uzyskanie obszaru 
całkowicie wybrukowanego.  
1.4.3. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z innego materiału. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00 
“Wymagania ogólne”. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne dotyczące materiałów  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2.  Materiały do wykonania chodników 
Materiałami stosowanymi przy budowie chodników z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej są: 
2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm 
Betonowe kostki brukowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1338 [1]. 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1338 [1] nie powinna być większa niż  5 %. 
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających zgodnie z PN-EN 1338 [1]  1,0 kg/m2 przy czym żaden 
pojedynczy wynik nie powinien być większy od 1,5 kg/m2.  
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu nie powinna być mniejsza niż 3,6 MPa. Żaden pojedynczy wynik nie 
powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania. 
Ścieralność na szerokiej tarczy ściernej według PN-EN 1338 [1] nie powinna przekraczać 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z 
metodą z załącznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodą alternatywną opisaną w załączniku H/. 
Należy uwzględnić przełożenie nawierzchni istniejących chodników i zjazdów zakładając częściowe wykorzystanie kostki betonowej. 
2.2.1.1.   Dopuszczalne odchyłki wymiarów betonowych kostek brukowych 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosić: 
-  dla długości i szerokości    2 mm 
-  dla grubości    3 mm 
Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki nie powinna przekraczać 3 mm. 
W przypadku kostek brukowych o kształcie nieprostokątnym, odchyłki stosowane dla innych wymiarów powinny być deklarowane przez 
producenta. 
Maksymalna dopuszczalna różnica pomiędzy pomiarami dwóch przekątnych prostokątnej kostki, której długość przekątnych przekracza 
300 mm wynosi  3 mm. 
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczających 300 mm, odchyłki od płaskości i pofalowania podane w tabeli nr 1 
należy stosować dla górnej powierzchni, którą zaprojektowano jako płaską. O ile nie przewidziano, aby górna powierzchnia była płaska, 
producent powinien dostarczyć informacje dotyczące dopuszczalnych odchyłek. 

Tablica 1.   Odchyłki płaskości i pofalowania 
Długość pomiarowa 

mm 
Maksymalna wypukłość 

mm 
Maksymalna wklęsłość 

mm 
300 1,5 1,0 
400 2,0 1,5 

2.2.1.2.   Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektów wizualnych 
2.2.1.2.1.   Wygląd 
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Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J nie powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub 
odpryski. 
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J, nie dopuszcza się występowania 
rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami. 
UWAGA: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek brukowych i nie są uważane za istotne. 
2.2.1.2.2.   Tekstura 
Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być opisana przez producenta. 
Jeśli nie ma znaczących różnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J, powinna być ustalona przez 
porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 

UWAGA: Różnice w jednolitości tekstury kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i warunków twardnienia, nie są uważane za istotne. 

2.2.1.2.3.   Zabarwienie 
W zależności od decyzji producenta, barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element. 
Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych wg załącznika J, powinna być ustalona przez 
porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
UWAGA: Różnice w jednolitości zabarwienia kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami właściwości 
surowców lub przez zmianę warunków twardnienia, nie są uważane za istotne. 
2.2.2. Kruszywo 
Należy stosować następujące materiały:  
na  podsypkę  cementowo-piaskową  pod  nawierzchnię  mieszankę  cementu  i  piasku  w  stosunku  1:4  z  piasku  naturalnego 
spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 12620, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN-197 i  
wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008.  
do  wypełniania  spoin  w  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej     zaprawę  cementowo-piaskową  1:4  spełniającą 
wymagania wg 2.3,   
do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do wypełnienia dolnej części szczeliny 
dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 lub inny  
materiał zaakceptowany przez Inżyniera.  
   Składowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po  dostarczeniu  na  budowę,  powinno 
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08   
 
 
  
2.2.3. Woda 
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 [5]. 
2.2.4.  Cement 
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej 
niż „32,5” odpowiadający wymaganiom  PN-B-19701. 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
-  wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego, do ubijania ułożonej kostki, 
-  innego drobnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera Nadzoru. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2.  Transport materiałów do wykonania chodników 
4.2.1. Kostki brukowe betonowe 
Kostki betonowe mogą być przewożone po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 średniej wartości wytrzymałości badanej serii 

próbek. 
4.2.2. Kruszywo 
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
4.2.3. Woda 
Woda może być pobierana z wodociągu lub dostarczana przewoźnymi zbiornikami wody (cysternami). 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich 
wykonywane będą roboty przy wykonywaniu chodnika. 
5.2.  Wykonanie chodnika 
5.2.1.  Koryto 
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Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz 
zagęszczone.  
Wskaźnik zagęszczenia podłoża wg BN-77/8931-12 [7] nie może być mniejszy od 0,97. 
Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego koryta: głębokość  2 cm, szerokość  2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie powinno przekraczać  0,5 %. 
5.2.2. Podsypka 
Jako podsypkę pod krawężniki należy stosować podsypkę cementowo - piaskową w stosunku 1:4. Podsypka pod krawężnik powinna 
odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], 
Grubość podsypki po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. 
5.2.3. Układanie kostki brukowej betonowej 
Kostkę należy układać na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm 
wyżej od projektowanej niwelety, 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 prowadzi się od brzegów w kierunku do środka powierzchni i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po wibracji 
należy uzupełnić szczeliny i zamieść nawierzchnię. 
Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zgodnie z dokumentacją projektową wypełnione drobnym ostrym piaskiem, 
odpowiadającym PN-EN 13043 [3] na pełną grubość kostki. 
Kostki brukowe betonowe należy układać z zachowaniem projektowanych podłużnych i poprzecznych pochyleń nawierzchni.  
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie. 
Nawierzchnie, których spoiny wypełnione są piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu. 
Wszystkie istniejące chodniki łączące się z projektowanymi należy wyremontować. Przyjąć rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz 
konstrukcję jak dla chodnika projektowanego. Dopuszcza się brak odtworzenia istniejących chodników za zgodą Inżyniera Kontraktu po 
uzyskaniu opinii Projektanta.  
Wszelkie wyloty rynien zlokalizowane w chodniku należy podłączyć do kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku takiej możliwości 
wodę opadową z rynien należy doprowadzić za pomocą odwodnienia liniowego przykrytego kratką np.: typu Aco o wymiarach 10 cm x 
13,5 cm (lub równoważną), sprowadzającymi ją do krawędzi jezdni w pobliżu wpustów ulicznych. Należy zapewnić prawidłowy i 
bezpieczny odpływ wody z chodników zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków. 
Istniejące schody do budynków, których stan jest niezadowalający, należy wyremontować lub odtworzyć. Ocena stanu schodów należy 
do Inżyniera Kontraktu. 
Świetliki w piwnicach budynków należy wyremontować. Pozostawić je w stanie nie gorszym od istniejącego. Ocena stanu świetlików 
należy do Inżyniera Kontraktu. 
Dokumentację z propozycją wszystkich powyższych rozwiązań Wykonawca przedstawi Inżynierowi oraz do zaopiniowania 
Projektantowi. 

Podstawowe czynności przy przełożeniu chodników z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej 
i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

1. zdjęcie kostki brukowej betonowej istniejącej na chodnikach i odkładanie na paletach; 
2. wykonanie podbudowy, 
3. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ścieków), 
4. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej do 8 – 10 cm, 
5. sprawdzenie spadków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
6. ułożenie kostek z ubiciem, 
7. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
8. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
9. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

Po zakończeniu robót związanych z układaniem nawierzchni należy sprawdzić skrajnie poziomą i pionową w  świetle rozporządzenia. W 
tym celu elementy znajdujące się w skrajni należy przestawić, a roślinność przyciąć do wymaganych w rozporządzeniu szerokości i 
wysokości. 
5.2.4. Wykonanie dojść do furtek 
Dojścia  do furtek należy dowiązać do wysokości chodnika. W przypadku jeżeli nie będzie to możliwe, to należy zastosować stopnie o 
szerokości 25-30 cm i wysokości 15-20 cm. Stopnie należy wykonać z kostki betonowej i zakończyć obrzeżem.  
5.2.5. Wymiana i regulacja włazów, studzienek, zasuw i innych elementów znajdujących się w nawierzchni. 
Należy wykonać regulacje włazów, studzienek, zasuw i innych elementów znajdujących się w nawierzchni  wraz z wymianą elementów 
za krótkich, uszkodzonych, znajdujących się w złym stanie technicznym. Również w cenie należy ująć wymianę włazów, których 
nawierzchnia jest nierówna, uszkodzona, posiada spękania, a ich elementy są niestabilne.  Po dokonanej regulacji i wymianie  
nawierzchnia musi odpowiadać zapisom specyfikacji w zakresie równości powierzchni. Należy zachować spójność elementów z 
wytycznymi zarządcy. W przypadku braku wytycznych w uzgodnieniach należy pozyskać je od zarządcy obiektu , którego to dotyczy. 
Głębokość wymiany elementów ustalana indywidualnie na budowie po dokonaniu oceny stanu przez Wykonawcę w porozumieniu z 
Inżynierem. W przypadku rozbieżnego stanowiska Inżyniera i Wykonawcy ostateczną decyzję podejmuje Inwestor w porozumieniu z 
Projektantem. 
 
5.2.5. Odtworzenie i zabezpieczenie istniejących obiektów budowlanych 
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Wszystkie istniejące dojścia do furtek, boksów na kosze itp. należy odtworzyć. Przyjąć rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz 
konstrukcję jak dla chodnika projektowanego. Wszelkie wyloty rynien zlokalizowane w chodniku należy podłączyć do kanalizacji 
deszczowej lub w przypadku braku takiej możliwości wodę opadową z rynien należy doprowadzić za pomocą odwodnienia liniowego 
przykrytego kratką np.: typu Aco o wymiarach 10 cm x 13,5 cm (lub równoważną), sprowadzającymi ją do krawędzi jezdni w pobliżu 
wpustów ulicznych. Należy zapewnić prawidłowy i bezpieczny odpływ wody z chodników zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
budynków. Istniejące schody do budynków, schody terenowe, których stan jest niezadowalający, należy wyremontować lub odtworzyć. 
Świetliki w piwnicach budynków należy wyremontować. Pozostawić je w stanie nie gorszym od istniejącego. Wszelkie odtwarzane lub 
przebudowywane elementy należy wykonać tak aby zapewnić nie gorszą niż w stanie istniejącym funkcjonalność obiektów, urządzeń 
zagospodarowania dziełek. W ramach prowadzonych robót należy zapewnić dowiązanie wszystkich odtwarzanych elementów do 
istniejącego zagospodarowania i ukształtowania przyległych nieruchomości. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2.  Kontrola przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów aprobaty techniczne oraz wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów, zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST. 
6.3.  Kontrola w czasie robót 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót, składających się na 
ogólny element. 
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz 
w zakresie badań i tolerancji wykonania robót podanych w pkt. 6.5. 
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej 
jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 
6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robót 
Po wykonaniu robót należy sprawdzić:  
a)  konstrukcję chodnika, 
b)  równość nawierzchni, 
c)  profil poprzeczny, 
d)  równoległość spoin, 
e)  szerokość i wypełnienie spoin. 
6.5.  Przeprowadzenie badań 
Zaleca się, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 400 m2 nawierzchni chodnika i w 
punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier Nadzoru. 
6.5.1. Ustalenie jakości materiałów 
Ustalenia jakości użytych materiałów należy dokonać przez pełne sprawdzenie wyników badań laboratoryjnych materiałów użytych do 
budowy chodnika zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n ST. 
6.5.2. Sprawdzenie jakości wykonania chodnika 
6.5.2.1.   Sprawdzenie konstrukcji chodnika 
Sprawdzenie konstrukcji chodnika należy przeprowadzić w następujący sposób: 
Na wybranym losowo odcinku chodnika należy zdjąć 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ kostek 
chodnika. 
6.5.2.2.   Sprawdzenie równości chodnika 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4-metrową nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.5.2.3.   Sprawdzenie profilu poprzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego należy przeprowadzać za pomocą szablonu z poziomicą. 
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą  0,3%. 
6.5.2.4.   Sprawdzenie równoległości spoin 
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką 
milimetrową. 
Dopuszczalne odchylenie od równości spoin wynosi  1,0 cm na długości chodnika do 10 m. 
6.5.2.5.   Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin 
Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin należy przeprowadzać przez wydłubanie spoin na długości około 10 cm i zmierzenie ich 
szerokości oraz wypełnienia. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2.   Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Odbiór chodników z kostki brukowej obejmuje: 
a) odbiór ostateczny,  
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b)  odbiór pogwarancyjny  
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m2 (metr kwadratowy) chodnika należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych robót oraz 
wbudowanych materiałów w oparciu o wyniki pomiarów i badań. 
Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót w cenie 1 m2 należy ująć między innymi: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawcę, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta, 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- ułożenie kostek brukowych wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
- wykonanie dojść do furtek, 
- wykonanie schodów/stopni z kostki betonowej brukowej, 
- przebudowa chodników łączących się z projektowanymi, schodów, rynien korytkowych w chodnikach, świetlików okiennych 
- regulacja włazów, studzienek, zasuw itp. uzbrojenia terenu w przedziale do 2m wraz z wymianą elementów za krótkich, uszkodzonych, 

znajdujących się w złym stanie technicznym wraz z wymianą włazów na nowe, 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych  
- inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
2. PN-EN 206-1 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
4. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D.08.03.01 OBRZEŻA I OPORNIKI BETONOWE 
1. WSTĘP                           
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem 
obrzeży betonowych w ramach zadania  „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gajewie”   
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą ustawienia: 
- obrzeży betonowych 8x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:2/ gr. 3 cm, 
- obrzeży betonowych 8x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z ławą betonową z betonu C12/15 z oporem,  
na terenie objętym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od 

terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 
1.4.2. Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym lub ławie. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera  . 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Materiały do wykonania obrzeży betonowych 
Materiałami stosowanymi przy ustawieniu obrzeży betonowych zgodnie z zasadami n/n SST są: 
2.2.1.Obrzeża betonowe 
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1340 [8]. 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1340 [8] nie powinna być większa niż 5 %. 
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających zgodnie z PN-EN 1340 [8]  1,0 kg/m2 przy czym żaden 
pojedynczy wynik nie powinien być większy od 1,5 kg/m2.  
Wartość charakterystycznej wytrzymałości na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [8] nie powinna być mniejsza od 5,0 MPa. 
Ścieralność na szerokiej tarczy ściernej według PN-EN 1340 [8] nie powinna przekraczać 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z 
metodą z załącznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodą alternatywną na tarczy Böhmego 
opisaną w załączniku H/. 
2.2.1.1.   Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [8] powinny wynosić: 
długość:                    1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10 mm. 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
dla powierzchni:     3% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. 
dla innych części:   5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 10 mm. 
Różnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru obrzeża nie powinna przekraczać 5 mm. 
Dla powierzchni określonych jako płaskie i dla krawędzi określonych jako proste dopuszczalne odchyłki od płaskości i prostoliniowości 
podano w tablicy 1. 

Tablica 1.   Dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości 
Długość pomiarowa 

 
mm 

Dopuszczalna odchyłka płaskości 
i prostoliniowości 

mm 
300  1,5 
400  2,0 
500  2,5 
800  4,0 

2.2.1.2.   Wymagania normy PN-EN 1340 [8] w zakresie aspektów wizualnych 
2.2.1.2.1.   Wygląd 
Powierzchnia obrzeży oceniana nie powinna wykazywać defektów, takich jak rysy lub odpryski. 
UWAGA: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe obrzeży i nie są uważane za istotne. 
2.2.1.2.2.   Tekstura 
Jeżeli obrzeża produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być określona przez producenta. 
Zgodność elementów  powinna być ustalona, o ile nie ma znaczących różnic tekstury, przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez 
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
UWAGA: Różnice w jednolitości tekstury obrzeży, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach 
surowców i warunków twardnienia, nie są uważane za istotne. 
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2.2.1.2.3.   Zabarwienie 
W zależności od decyzji producenta barwić można warstwę ścieralną lub cały element. 
Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych wg załącznika J powinna być ustalona przez porównanie 
z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
UWAGA: Różnice w jednolitości zabarwienia obrzeży, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami właściwości surowców 
lub warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne. 
2.2.1.3.   Składowanie 
Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym z 
zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. 
Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, a długość 
przekładek powinna być minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
2.2.2.Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełnienia spoin powinno odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 13043:2004. Na podsypkę powinno się 
stosować piasek gatunku 1, natomiast do wypełnienia spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartości pyłów mineralnych w 
granicach od 3 do 8%. 
2.2.3.Cement 
Cement stosowany na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom 
normy PN-EN 197-1 [5]. 
2.2.4.Woda 
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 [6]. 
2.3. Materiały na ławy 
 Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować - beton klasy C12/15, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny 
odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4 - SST „Krawężniki Betonowe” D-08.01.01. 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2.Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Wykonawca przystępujący do ustawiania obrzeży betonowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-  betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 
-  innego drobnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera  . 
4.TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2.Transport materiałów 
Obrzeża można przewozić środkami transportu po osiągnięciu wytrzymałości minimum 0,7 średniej wytrzymałości badanej serii próbek. 
Obrzeża na środkach transportowych należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu, górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany 
środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [10]. 
Woda może być pobierana z wodociągu lub dostarczana przewoźnymi zbiornikami wody (cysternami). 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonywania robót 
Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi   do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich 
wykonywane będą roboty związane z ustawianiem obrzeży betonowych. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1.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 szerokości dna wykopu i konstrukcji 
szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonywanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0.97 wg normalnej metody 
Proctora. 
5.2.2.Wykonanie ław 

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. 
5.2.3.Ustawienie obrzeży 
Ustawienie obrzeża na ławie betonowej z oporem wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 5 cm po 
zagęszczeniu. Tylna ścianka obrzeży od strony terenu powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ścianka obrzeża należy ubić. 
Tylna ścianka obrzeży (w przypadku umieszczenia ich na ławie) od strony terenu powinna być wypełniona suchym betonem.  
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Na łukach można ustawiać obrzeża łukowe lub krótkie obrzeża odpowiednio docięte. Łuki o promieniu powyżej 15 m można wykonać z 
obrzeży prostych. 
5.2.3.1.   Wysokość obrzeża 
Wysokość obrzeża nad nawierzchnią chodnika powinna być dostosowana do wymagań Dokumentacji Projektowej lub zaleceń Inżyniera  
. 
5.2.3.2.   Niweleta obrzeża 
Niweleta obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. 
5.2.3.3.   Spoiny 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i powinny zostać wypełnione piaskiem na pełną ich głębokość.. 
5.4.3.1. Wypełnienie spoin 
Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokość 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w 
stosunku 1:2. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów aprobaty techniczne oraz wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi   w celu akceptacji materiałów, zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST. 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót, składających się na 
ogólny element. 
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz 
w zakresie badań i tolerancji wykonania robót podanych w pkt. 6.4. 
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej 
jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 
6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót 
6.4.1.Sprawdzenie jakości materiałów 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST. 
6.4.2.Sprawdzenie ustawienia obrzeży 
6.4.2.1.   Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzeży w planie 
Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży w planie od linii projektowanej nie powinno wynosić więcej niż  2 cm na każde 100 m 
ustawienia obrzeża. 
6.4.2.2.   Dopuszczalne odchylenie niwelety 
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeży od niwelety projektowanej może wynosić  1 cm na każde 100 m 
badanego niwelacją ciągu obrzeża. 
6.4.2.3.   Sprawdzenie górnej powierzchni obrzeży 
Równość górnej powierzchni obrzeży należy sprawdzać przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m obrzeża, 4-metrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać 12 mm. 
6.4.2.4.   Sprawdzenie wypełnienia spoin 
Sprawdzenie wypełnienia spoin należy badać na każde 10 m ustawionego obrzeża. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionych obrzeży betonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodności, wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 
8.2.   Rodzaje odbiorów 
Odbiór obrzeży obejmuje: 
a)  odbiór ostateczny, 
b)  odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m ustawionych obrzeży należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót w cenie 1 m należy ująć między innymi: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawcę, 
- dostarczenie materiałów,  
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- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie szalunku, 
- wykonanie ławy z oporem, 
- wykonanie podsypki, 
- ustawienie obrzeży 
- wypełnienie spoin piaskiem, 
- zalanie spoin masą zalewową, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży gruntem wraz z jego ubiciem, 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1.   PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN-EN 206-1 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
4.   PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
5. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
6.   PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

7.   PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

8. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
9. PN/EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców. 
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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Ogrodzenie systemowe 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

           Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
przy realizacji zadania pod nazwą Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gajewie”   

 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem ogrodzenia panelowego. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST - 00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST -00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST -00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2 
 
2.1. Ogrodzenie 

Budowa ogrodzenia panelowego w kolorze zielonym (wys. panela 1,53m z typowym cokołem betonowym, słupki 60x40 mm ). 

Przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Słupki ogrodzenia osadzić w fundamencie z betonu 
klasy B-20 o wymiarach 40x40 cm na głębokości min 80 cm, posadowienie ogrodzenia poniżej strefy przemarzania –  1,2 m p.p.t. 

 
Panel kratowy 

Panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), średnica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 
5,0 [mm], średnica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. Dzięki przegięciom zachowuje sztywność i nie 
wymaga dodatkowego usztywnienia. 
 Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. 
 Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm]. 
 Wysokość panela 1530 [mm]. 

Słupy posiadają otwory montażowe. Montaż paneli do słupów za pomocą śrub hakowych i nakrętek zrywalnych (nakrętka zrywalna 
zabezpiecza przed demontażem panela przez osoby niepożądane). Łączenie paneli (poza słupem) odbywa się poprzez zastosowanie 
złączek. Akcesoria do montażu (ze stali nierdzewnej): śruby hakowe, nakrętki zrywalne, złączki do paneli. 

Fundament z betonu B-20 o wym. 40x40 cm głębokość posadowienia 1,2m p.p.t . 
Zagłębienie słupa w fundamencie min 80 cm 
Furtka szer. 1,2m  
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.3. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 

5.1. Wykonanie dołów pod słupki 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary nie 
mniejszą niż 60x60 cm i głębokość  120 cm. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na 
załamaniach, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości. 

 
5.2. Ustawienie słupków 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki 
powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B25. 

 
5.3. Montaż ogrodzenia panelowego 

Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne"  pkt 6. 
 

6.2. Ogrodzenie 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo dopuszczenia lub atest na 
materiały użyte do wykonania ogrodzeń. 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
 zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 
 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
 prawidłowość wykonania dołów pod słupki 
 poprawność ustawienia słupków 
 prawidłowość montażu paneli, wysokości ogrodzenia 
 rozstaw słupków i ich zabetonowanie. 

 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Inspektora odrzucone i nie 
dopuszczone do zastosowania. 

Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST- 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wytyczne producentów, instrukcje montażu. 
Aprobaty i certyfikaty poszczególnych produktów 
 
 
 


