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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-M 00.00.00 

Wymagania ogólne 

 

l. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

1.1.1.Specyfikacja techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót , które zostaną 
wykonane w ramach   remontu odcinków dróg gminnych: Dorsze - Chełchy (138083 N) długości  
0,140 km i Dorsze - Kowale Oleckie długości 0,180 km w m. DORSZE  
od km 0+000 do km 0+320 na działce nr 544/1, 543/6 i 541/1 w obrębię Kowale Oleckie 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót ujętych 
w poniższych grupach klasyfikacji  Wspólnego Słownika Zamówień obejmujacych poniższe szczegó-
łowe specyfikacje techniczne.  
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 20-22 
D.01.02.01. Usunięcie drzew i krzaków. 23-24 
D.02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 25-28 
D.02.02.01. Wykopy w gruncie kat.I-IV 29-30 
D.02.03.01. Wykonanie nasypów 31-33 
D.04.01.01. Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 34-37 
D.04.04.00. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne. 38-44 
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 45-47 
D.04. 03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 48-52 
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego                  53-65 
D.06.01.01. Umocnienie skarp przez humusowania i brukowanie               66-70 
D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami       71-74 
D.08.01.01. Krawężniki betonowe       75-79 
D.08.01.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej     80-83 
D.08.03.01. Obrzeża betonowe        84-87 
D.08.04.01. Wjazdy i wyjazdy z bram       88-93 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.0. Wspólny Słownik Zamówień – przyjeta systematykapodziału robót budowlanych z podziałem 

na grupy , klasy i kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.), 
zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień". 

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

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

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pie-
szych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu. 
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1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzę-
dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 

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

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

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

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

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

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji na-
wierzchni. 

1.4.15. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stro-
nami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wy-
liczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają po-
twierdzeniu przez Inspektor Nadzoru. 

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiające-
go, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości mate-
riałów oraz robót. 

1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projek-
tową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru. 

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

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5cm  

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na   podbudowę projektowana z be-
tonu asfaltowego gr. 5cm 

c)   Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub  profilu 
istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego a przy grubości warstwy >8cm z kruszywa mineral-
nego stabilizowanego mechanicznie. 

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

e)Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

    konstrukcji nawierzchni wykonana z asfaltobetonu o grubości warstwy 8cm. 

f)   Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca funkcję nośną wykonana z mie-
szanki kruszywa naturalnego z doziarnieniem 40% kruszywa lamanego o grubości warstwy 20cm. 

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

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

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

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

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-
dzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
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1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmo-
wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-
nia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewi-
dziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążli-
wościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

I.4.25. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni o szerokości 1,50m 

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

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

1.4.28. Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektor 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

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

1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub cał-
kowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuż-
nym) istniejącego połączenia. 

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowe-
go, pieszego. 

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlane-
go, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje loka-
lizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.35. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów 
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

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

1.4.38. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linü prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą sze-
rokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.39. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegól-
nych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z 
wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4:40. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technolo-
gicznej ich wykonania. 

1.4.43. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość kon-
strukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumen-
tacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 

      Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz 1 egzemplarzem dokumentacji technicznej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomia-
rowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonaw-
ca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 

      Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projekto-
wą: - Zamawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obo-
wiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

     W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 

     Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. 

     W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

     Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 

     Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od któ-
rych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

     W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

a)Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych ("pod   ruchem") 

     Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób 
określony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru osta-
tecznego robót. 

     Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót pro-
jekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
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     W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapew-
niając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.      Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabez-
pieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

     Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

     Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączo-
ny w cenę umowną. 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

     Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

     Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

     Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

     Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączo-
ny w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

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

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i   norm doty-
czących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie  unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a   wynikających ze skażenia, hałasu lub in-
nych przyczyn powstałych w następstwie jego  sposobu działania. 

  Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami.     toksycznymi,  
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

     Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
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     Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostępem osób trzecich. 

     Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe, dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

     Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu więk-
szym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

     Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.     Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie. robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwo-
wej. 

     Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze  specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiają-
cy. 
 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

     Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie mate-
riałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie po-
wiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekto-
ra Nadzoru. 
 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
     W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
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odpowiednich wymagań sanitarnych.     Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządze-
nia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób za-
trudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

      Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie pod-
legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru). 

      Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie   Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po   otrzymaniu tego polece-
nia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

      Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze   centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób   związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,   przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 

       Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni   odpowiedzialny za wypeł-
nienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania  opatentowanych urządzeń lub metod i 
w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o   swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

      Co najmniej na cztery tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

      Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
      Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzy-
skane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

      Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiające-
go i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

      Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

      Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych mate-
riałów z jakiegokolwiek źródła. 
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      Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

     Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpo-
wiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
    Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowa-
dzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w doku-
mentach umowy. 

     Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu spraw-
dzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji okre-
ślonej partii materiałów pod względem jakości. 

     W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta mate-
riałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

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

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wy-
konawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

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

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.     Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
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     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspek-
tora Nadzoru. 

     Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzia-
nym umową. 

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

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

     Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

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

 

4. TRANSPORT 

 

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

     Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 

     Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopusz-
czone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych od-
cinków dróg na koszt Wykonawcy. 

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

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaga-
niami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projekto-
wej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

     Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na wła-
sny koszt. 
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     Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.      Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące ak-
ceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty nor-
malnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

     Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć zało-
żoną jakość robót. 

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

     Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przepro-
wadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

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

     Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.   Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określają-
cych procedury badań. 

     Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji.  Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych mate-
riałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

     Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-
nawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

     Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym praw-
dopodobieństwem wytypowane do badań. 

     Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

     Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych mate-
riałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wy-
konawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonaw-
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ca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiają-
cy. 

     Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspek-
tora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nad-
zoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajo-
we, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

     Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

     Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

     Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

     Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wyko-
nawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników ba-
dań dostarczonych przez Wykonawcę. 

      Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wyko-
nawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtór-
nych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtór-
nych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami   technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  właściwych przepisów i dokumentów technicz-
nych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1  i które spełniają wymogi SST. 

     W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia do-
starczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

     Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczo-
ne przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

     Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 

 (1) Dziennik budowy 

     Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wy-
konawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczy-
wa na Wykonawcy. 

     Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

     Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytel-
ne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 

     Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

     Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w   
robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i osta-
tecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnieniá, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających   ograni-
czeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji   pro-
jektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w   trakcie 
wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  ba-
dań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

     Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

      Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

      Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Pro-
jektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

(2) Rejestr obmiarów 
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      Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przy-
jętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie In-
spektora Nadzoru. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach ( 1 ) - (3) następujące doku-
menty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń,  korespondencję na budowie. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

     Dokumenty budowy będą' przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. 

     Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

     Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

     Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

     Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

     Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

     Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

     Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płat-
ności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wy-
konawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

     Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone pozio-
mo wzdłuż linü osiowej. 
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     Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

     Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

     Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

     Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

     Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

     Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

     Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

     Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

     Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspekto-
rem Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

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

      Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

      Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
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później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

      Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

      Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

  Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

     Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

     Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 

     Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

     Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-
spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na pod-
stawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

     W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupeł-
niających i robót poprawkowych. 

     W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

     W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komi-
sja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 

     Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru osta-
tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

     Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełnia-
jące lub zamienne), 

− recepty i ustalenia technologiczne, 
− dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
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− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,  i ew. 
PZJ, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z  SST i 
ew. PZJ, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji   powykonawczej. 
     W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

     Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

    Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

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

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

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

      Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
      Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

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

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

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

     Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu   or-
ganizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzo-
ru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu  robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami   bezpieczeństwa 
ruchu, 
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(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,   oznakowań i dre-
nażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

     Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, pozio-
mych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

     Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia IS grudnia   1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r.,   poz. 29). 

  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z   późniejszymi zmia-
nami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-01.01.00 

 
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH 

 
 
   
 1.    WSTĘP  
         
 1.1.  Przedmiot SST   
         
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót przygotowawczych - odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych.   
         
 1.2.  Zakres stosowania SST  
         
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.   
   
 1.3.  Zakres robót objętych SST   
                  Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną 
wykonane w ramach  remontu odcinków dróg gminnych: Dorsze - Chełchy (138083 N) długości  
0,140 km i Dorsze - Kowale Oleckie długości 0,180 km w m. DORSZE od km 0+000 do km 0+320 
na działce nr 544/1, 543/6 i 541/1 w obrębię Kowale Oleckiemające na celu odtworzenie w terenie 
przebiegu trasy drogowej   i punktów wysokościowych zgodnie z dokumentacją projektową .  
   
 1.3.1.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  
         
 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem   (wyznaczeniem) trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą:   
         

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów  głównych osi trasy i               
punktów wysokościowych ;  

       b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami ułatwiającymi wytyczenie geometrycznych ele-
mentów  drogi zatok autobusowych i wyspy spowalniającej. 

         
 1.4.  Określenia podstawowe   
         
 1.4.1.Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i koń-

cowy punkt trasy.   
 
1.4.2 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót   
         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.   
 W trakcie robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za  bezpieczeństwo ruchu drogowego i 
osób trzecich w obrębie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i za-
bezpieczających na przekazanym placu budowy.  
 
 2.    MATERIAŁY    
 Sposób odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych wynika z charakteru pro-
wadzonych robót i polega na ich wyznaczeniu na szpilkach metalowych lub palikach drewnianych. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości ok. 0,30 m i średni-
cy 0,05 - 0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć  długość ok. 0.5 m i prze-
krój prostokątny lub okrągły.  
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 3.    SPRZĘT   
         
 Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktów wysokościowych należy stosować odpowiedni 
sprzęt geodezyjny:  

- teodolity lub tachimetry,   
- niwelatory,   
- tyczki,   
- łaty,   
- taśmy stalowe.  

 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru.   
 
 4.    TRANSPORT  
         
          Nie występuje.  
 
 5.    WYKONANIE ROBÓT   
         
 5.1.  Ustalenia ogólne  
         
 Punkty główne trasy określono analitycznie przez podanie współrzędnych punktów wierz-
chołkowych trasy i parametrów łuków poziomych. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z do-
kumentacją projektową, SST oraz  zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora  
Nadzoru.   
 Wykonawca powinien natychmiast  poinformować Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek błę-
dach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.   
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu  określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że  rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o 
tym Inspektora Nadzoru.   
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy    nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników  pomiarów przez Inspektora Nadzoru.   
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich ozna-
czeń w czasie trwania robót.   
         
 5.2.  Sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  osi trasy i punktów wysokościowych.   
         
  
 Usytuowanie reperów roboczych na długości trasy zostało przedstawione na planie sytuacyj-
nym i profilu podłużnym. 
 
5.3.  Wyznaczenie osi trasy.   
         
 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem 
współrzędnych punktów wierzchołkowych trasy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT.  
 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i 
punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK.  
   
7.    OBMIAR  ROBÓT  
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 Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem    (wyznaczeniem) trasy w terenie 
jest 1 km trasy drogowej.   
         
8.    ODBIÓR ROBÓT   
         
 Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy   w  terenie  następuje  na  
podstawie   szkiców  i  dzienników   pomiarów   geodezyjnych   lub  protokołu   z kontroli  geodezyj-
nej,  które  Wykonawca  przedkłada  Inspektorowi Nadzoru.  
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI   
         
 Płatność za kilometr należy przyjmować na podstawie  szkiców i dzienników pomiarów geo-
dezyjnych lub protokołu   z kontroli geodezyjnej.   
         
          Cena wykonania robót obejmuje:   
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i  punktów wysokościowych,   
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,   
- wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.02.01. 

USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 
 
 
WSTĘP.  
 
Przedmiot specyfikacji.  
 Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji  są  wymagania dotyczące wykonania robót przygoto-
wawczych- usuwanie drzew w obrębie robót drogowych.  
   
1.2. Zakres stosowania SST.  
 Szczegółowa  specyfikacja  stanowi  dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 Ustalenia  zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót które zostaną 
wykonane w ramach remontu odcinków dróg gminnych: Dorsze - Chełchy (138083 N) długości  
0,140 km i Dorsze - Kowale Oleckie długości 0,180 km w m. DORSZE  
od km 0+000 do km 0+320 na działce nr 544/1, 543/6 i 541/1 w obrębię Kowale Oleckiei obejmują  
wszystkie  czynności związane z usunieciem drzewa poprzez jego zciecie bez karczownia pnia. 
  
1.4. Określenia podstawowe. 
  Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi nor-
mami oraz z definicjami w SST D. 00. 00. 00. „Wymagania ogólne”.  
   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, oraz  za  ich  zgodność z 
dokumentacją projektową, i z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  SST D.00.00.00.  
 
2.0.MATERIAŁY  
 Nie występują.  
 
3.0.SPRZĘT  
 Sprzęt  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
SST.PZJ. lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym  przez Inspektora Nadzoru ,a w przypadku 
braku takich  dokumentów  powinien  być  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
 Jakikolwiek  sprzęt, maszyny, urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych i bezpieczenstwa robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedo-
puszczone do robót. 
    Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew należy stosować: 

 piły mechaniczne, 

 sprzet transportowy do odwiezienia dłużycy poza granice robót 
Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
4.0.TRANSPORT 
 Pnie, oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 



Remont dróg gminnych w m. Dorsze 

 

PRO-KOM Olecko, kwiecień 2017r 24 

 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepi-
sów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na szosie , wymiarów ładunku i 
innych parametrów technicznych.  
 
5.0.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wymagania ogólne 
 Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie drzew ,wywiezienie pni i gałęzi poza 
plac budowy, na wskazane miejsce oraz  ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wycięciu 
drzewa 
 Prace związane z usunięciem będą prowadzone na podstawie prawomocnej na usuniecie 
drzewa wydanej przez Starostę Oleckiego. 
 
5.2. Usunięcie drzew.  
 Przewiduje się usunięcie drzewa przez jego wyciecie bez karczowania. 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia pozostałości po usunie-
tym drzewie. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT  
 
    Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest:  

dla drzew – sztuka,  
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
  

Odbioru robót związanych z usunięciem drzewa dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu 
robót przez Wykonawcę i odnosi się do potwierdzenia faktycznego usunięcia drzewa i obmiaru obje-
tosci pozyskanej grubizny oraz podjeciu decyzji odnośnie przeznaczenia drewna.  
 
9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
  

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg p.7. zgodnie z obmia-
rem ,po odbiorze robót.  
      Cena wykonania robót obejmuje:  

− wycięcie drzewa  

− wywiezienie pni poza teren budowy na   wskazane miejsce,  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-02.00.01 

ROBOTY ZIEMNE . WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

1.0 WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru liniowych robót ziemnych. 
1.2.  Zakres stosowania SST  
         
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.   
   
 1.3.  Zakres robót objętych SST   
         
          Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną wy-
konane w ramach remontu odcinków dróg gminnych: Dorsze - Chełchy (138083 N) długości  
0,140 km i Dorsze - Kowale Oleckie długości 0,180 km w m. DORSZE od km 0+000 do km 0+320 
na działce nr 544/1, 543/6 i 541/1 w obrębię Kowale Oleckiemające na celu określenie  zasad prowa-
dzenia robót związanych z wykonaniem wykopów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i wjazdów 
oraz pozyskiwaniem gruntu z dokopu na uzupełnienie korpusu drogowego.  
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

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

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

Nasyp średni -nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m.  

Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 1.4.9. Wykop 
głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 
drogowych. 

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót dro-
gowych. 

1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związa-
nych z trasą drogową. 

1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określo-
na wg wzoru: 

Is=
ds

d

ρ
ρ
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gdzie:  

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 

1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

U=  d60 / d10 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),  

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

1.4.17: Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z 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-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
1.5. 

 

2.0 MATERIAŁY (GRUNTY) 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane z wykopu w ramach wykonania koryta przewidziano w całości do odwiezienia na 
uzupełnienie nasypu w strefie poboczy i skarp korpusu drogowego. 

 

3. SPRZĘT 

3.I. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością ko-
rzystania z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, , koparki, ładowarki, itp.), 

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

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydaj-
ność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego 
do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
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Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wy-
konawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcze-
śniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

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

Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie 
korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się 
od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta.  
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy po-
miarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające 
ze sposobu umocnienia powierzchni. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfika-
cji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 SST D-
02.01.01 oraz D-02.03.01. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych  

 

Lp Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziem-
nego 

2 
Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu 

ziemnego 

3 Pomiar pochylenia skarp 

4 Pomiar równości powierzchni 
korpusu 

5 Pomiar równości skarp 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 
lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w 
punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R >_ 100 
m co 50 m na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które 
budzą wątpliwości 

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

6.3.5. Pochylenie skarp 

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

6.3.6. Równość korony korpusu 

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

6.3.7. Równość skarp 

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

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7) powinien być zgodny z zało-
żonym dla kategorii ruchu ruchu KR1 i mieć wartość większą lub równą od 0,97. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt  

7.2. Obmiar robót ziemnych 

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

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 8. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyni-
ki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

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

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 
pkt 9. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA 
D-02.01.01 

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-VKATEGORII 
 
 
1. W STĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii. 

 
1.2. Zakres stosowania SST.  
 
 Szczegółowa  specyfikacja  stanowi  dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną wykonane 
w ramach remontu odcinków dróg gminnych: Dorsze - Chełchy (138083 N) długości 0,140 km i 
Dorsze - Kowale Oleckie długości 0,180 km w m. DORSZE od km 0+000 do km 0+320 na działce nr 
544/1, 543/6 i 541/1 w obrębię Kowale Oleckiei obejmują  czynności związane z wykonaniem wyko-
pów : 

− pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni zasadniczej i zjazdów 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w zakresie jak 
w pkt 1.3. i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V). 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące 
robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt I .5. 

 

2.0 MATERIAŁY (GRUNTY) 

 
Grunty pozyskane z pogłębienia rowów przewidziano w calości do odwiezienia na odkład. 

Dla wykopów nie wyodrębniono pozycji oddzielnej dla zdjęcia humusu który został zaliczony w obję-
tość wykopu. 

 

3.0 SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3. 

 

4.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-02.00.01 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
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5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
 Nie dotyczy. 
 
5.3. Ruch budowlany 
 Nie dotyczy 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 

b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
c) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu, 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA 
D-02.03.01 

WYKONANIE NASYPÓW W GRUNTACH II KATEGORII 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru nasypów. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST  
         
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.   
   
 1.3.  Zakres robót objętych SST   
         
          Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną wy-
konane w ramach remontu odcinków dróg gminnych: Dorsze - Chełchy (138083 N) długości  
0,140 km i Dorsze - Kowale Oleckie długości 0,180 km w m. DORSZE od km 0+000 do km 0+320 
na działce nr 544/1, 543/6 i 541/1 w obrębię Kowale Oleckiei obejmują uzupełnienie korpusu drogo-
wego w wielkości wynikajacej z projektowanych  rzędnych nawierzchni .  

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
02.00.01 pkt 2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

 Wykonanie nasypów przewidziane jest częściowo z wykorzystaniem gruntu pozyskanego z wykopów 
oraz uzupełnienie brakujących ilości z pospółki pozyskanej z koncesjonowanej żwirowni . 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3. 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 

Do zagęszczania gruntów należy uzyć walców ogumionych oraz zagęszczarek spalinowych z uwagi 
na małay zakres o ograniczona powierzchnię nasypu w przekroju poprzecznym wynikająca z faktu 
uzupełnienia korpusu drogowego w przeważającej wie kszości w obszarach o utrudnionym dostępie 
walców mechanicznych. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

5.3.1.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 

Z uwagi na ustabilizowany korpus drogowy istniejącej drogi zagęszczenie przewidziano na po-
wierzchni poboczy gruntowych. 

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

Nasypy 

o wysokości 
Minimalna wartość I dla katego-

rii ruchu KR2 

do 2 metrów 0,95 

 

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad 
podanych w punkcie 2. 

5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 
określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych za-
wczasu przez Inspektora Nadzoru, 

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 
metra. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyle-
niem skarpy. 

5.3.4. Zagęszczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

5.3.4.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się okre-
ślić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w 
punkcie 5.3.4.5. 

5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od 
-20% do +10% jej wartości. 

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej warto-
ści, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. 

Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt nale-
ży osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu 
przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za po-
mocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształ-
cenia. 
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Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, okre-
ślonych zgodnie z normą BN-64J8931-02 [6], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [7]. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN77/8931-12 [7], powinien 
na szerokości poboczy wynosić Is =1,0 dla KR1 

Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu 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. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca po-
winien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 

 
6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami okre-
ślonymi w p. 2, 3 oraz 53 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 

Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów po-
przecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów 
nieprzydatnych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania i m3 nasypów obejmuje:  
- oznakowanie robót, 
- pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
- transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,  
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
- zagęszczenie gruntu, 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.04.01.01. 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁO ŻA. 

 

 

1.0  WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża gruntowego. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST  
         
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.   
   
 1.3.  Zakres robót objętych SST   
         
          Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną wy-
konane w ramach  remontu odcinków dróg gminnych: Dorsze - Chełchy (138083 N) długości  
0,140 km i Dorsze - Kowale Oleckie długości 0,180 km w m. DORSZE od km 0+000 do km 0+320 
na działce nr 544/1, 543/6 i 541/1 w obrębię Kowale Oleckiei dotyczą zasad prowadzenia robót zwią-
zanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej 
oraz zjazdów  gospodarczych i chodników .  

1.4. Określenia podstawowe 

     Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i defini-
cjami 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-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2.0.  MATERIAŁY 

 

     Nie występują. 

 

3.0  SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Inspektor Nadzoru  może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spy-
charki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, koparek z łyżką skarpową 
walców statycznych ogumionych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych na poszerzeniach. 
     Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
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4.0.  TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
4. 

4.2. Transport materiałów 

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

 

5.0.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

      Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-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 warstwy podbudowy. Wcześniej-
sze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącz-
nie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

      W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
     Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczysz-
czeń. 

Profilowanie podłoża przewiduje się do wykonania ręcznie w miarę możliwości  należy stosować 
równiarki . Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaak-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

     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) 

 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla ruchu KR2 

Górna warstwa o grubości 20cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50cm od po-
wierzchni podłoża 

0,97 

 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tole-
rancją od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
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     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. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania ko-
lejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 

 

6.0.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

      Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-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 co 100m 

2 Równość podłużna jw 

3 Równość poprzeczna Nie dotyczy 

4 Spadki poprzeczne *) jw 

5 Rzędne wysokościowe jw  

6 Ukształtowanie osi w planie*) jw  

 

6.2.2. Szerokość koryta  

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

6.2.3. Równość koryta  

      Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [4]. 

           Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

      Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projek-
tową z tolerancją ± 0,5"/o. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

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

6.2.7. Zagęszczenie koryta  

     Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5]  
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     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, wyrówna-
nie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

 

7.0.  OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

     Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

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

 

8.0.  ODBIÓR ROBÓT 

      

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

     Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 

9.0.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

      Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- profilowanie dna koryta lub podłoża, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podłoża, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.04.04.00 

PODBUDOWA Z KRUSZYW . WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
 
 
1.0.  WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych me-
chanicznie, 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach publicznych. 
 
1.3. Zakres robót objętych  SST 
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną wykonane 
w ramach  remontu odcinków dróg gminnych: Dorsze - Chełchy (138083 N) długości  
0,140 km i Dorsze - Kowale Oleckie długości 0,180 km w m. DORSZE od km 0+000 do km 0+320 
na działce nr 544/1, 543/6 i 541/1 w obrębię Kowale Oleckiei obejmują wykonanie 

 podbudowy z mieszanki kruszywa 0/31mm z zawartością 50% ziarn łamanych i przekru-
szonych na poszerzeniach jezdni drogi zasadniczej , skrzyżowaniach i zjazdach gospodar-
czych 

 wyrównanie istniejącej podbudowy brukowej w obrebie wystepowania nawierzchni bru-
kowej 

 wykonania nawierzchni  poboczy  gr. 8cm z kruszywa mineralnego  
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi 
w dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji na-
wierzchni podatnych i półsztywnych dla kategorii ruchu KR-1 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami oraz z definicjami podanymi w SST U-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4 oraz w  SST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2.0. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w  
SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:  
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
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2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową  
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą(dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
    
2.3.2. Właściwości kruszywa   
    
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1 .    
Tablica 1.    

 
 

Lp. 
 
 

 
Wyszczególnienie 

właściwości 

Wymagania 

Kruszywa łamane 
zasadnicza 

Badania 
według 

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

od 2 do 10 
PN-B-06714 

-15 [3] 
2 

Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 
PN-B-06714 

-15 [3] 
3 Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 35 
PN-B-06714 

-16 [4] 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

%(m/m), nie więcej niż 
 
1 PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęsz-
czeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, % od 30 do 70 

BN-64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obro-

 
 

PN-B-06714 
-42 [12] 
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tów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 
obrotów, nie więcej niż 

35 
 

30 
7 

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

-18 [6] 
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 
 
5 

PN-B-06714 
-19 [7] 

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

 
1 

PN-B-06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, 
%, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 

 
 

80 

 
PN-S-06102 

[21] 

    

2.3.6. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

 
3.0.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie po-
winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki kruszywowej , wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trud-
no dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 
 
4.0.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmioto-
wych. 

5.0.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w  SST D-04.01.01 "Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża" i SST' D-02.00.00 "Roboty ziemne". 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu 
do podbudowy. Warunek nie przenikania należy sprawdzić wzorem: 
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D
 

w którym: 
D-wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi ł5°,% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy od-
sączającej, w milimetrach, 
D85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wyty-
czenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapew-
nienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frak-
cji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbu-
dowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej  osta-
teczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej tj 20cm lub odpowiednio 15cm. 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa pod-
budowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawil-
gocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20%jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej 0 10%jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [30] powinien odpowiadać przyjętemu po-
ziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp 11 

5.5. Odcinek próbny 
Nie przewiduje się. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna. być utrzymywana w do-
brym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbu-
dowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowo-
dowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 
Wykonawcę robót. 

6.0.  KONTROLA JAKO ŚCI RORÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST D-M-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 Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materia-
łów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej  SST. 
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6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 

2. 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych me-
chanicznie 

Częstotliwość badań 

Lp Wyszczególnienie badań Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna po-
wierzchnia podbu-
dowy przypadają-
ca na jedno bada-
nie [m2] 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 Wilgotność mieszanki 

2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 2 próbki 

4 
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1 pkt 
2.3.2 

1 raz 

 
6.3.2, Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy po-
bierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 
na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Procto-
ra, zgodnie z PN-B-04481 [1 ] (metoda 11), z tolerancją+10% -20%. Wilgotność należy określić we-
dług PN-I3-06714-17 [>]. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30j. W przypadku, gdy prze-
prowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg RN64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na jed-
nym dojeździe lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej war-
stwy konstrukcyjnej podbudowy. 

2,2
1

2 ≤
E

E
 

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

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 
3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

Lp Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
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1 Szerokość podbudowy co 100m 

2 Równość podłużna co 20 m łatą- na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna co 100m 

4 Spadki poprzeczne jw 

5 Rzędne wysokościowe jw 

6 Ukształtowanie osi w planie jw 

7 Grubość podbudowy 
Podczas budowy:  w 3 punktach  
Przed odbiorem:  w 3 punktach, ` 

8 
Nośność podbudowy 

-moduł odkształcenia w 2 punktach 

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

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-mctrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nic 
mogą przekraczać: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej. 

 6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

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

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż± 5 
cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej a więcej niż: 
dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.  

6.4.8. Nośność podbudowy 

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

Minimalny moduł odkształcenia mie-
rzony płytą o średnicy 30 cm 

MPa 

Podbudowa 
z kruszywa o 

wskaźniku wnoś nie 
mniejszym niż [%] 

 

Wskaźnik 
Zagęszcze-
nia Is nie 

mniejszy niż od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 1,0 60 120 
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm. wy-
równane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż. 5 cm i nie za-
pewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie 
materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej., to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez inżyniera. Koszty tych dodatkowych 
robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 
7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicz-
nie. 

8. ODRIOR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".  
Roboty· uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mecha-
nicznie, podano w  SST: D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicz-
nie,  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D-04.04.02 

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 
 Przedmiotem n/n SST są wymagania dotyczące wykonania i    odbioru podbudowy pomocni-
czej z kruszywa naturalnego stabilizowanego  mechanicznie. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST  
         
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.   
   
 1.3.  Zakres robót objętych SST   
         
          Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną wy-
konane w ramach  remontu odcinków dróg gminnych: Dorsze - Chełchy (138083 N) długości  
0,140 km i Dorsze - Kowale Oleckie długości 0,180 km w m. DORSZE od km 0+000 do km 0+320 
na działce nr 544/1, 543/6 i 541/1 w obrębię Kowale Oleckiei obejmują wykonanie  

 podbudowy gr. 20cm z mieszanki kruszywa 0/31mm z zawartością 50% ziarn łama-
nych i przekruszonych na poszerzeniach jezdni drogi zasadniczej . 

 podbudowe grubości 15cm pod nawierzchnie wjazdów  

 wyrównanie podbudowy brukowej mieszanką kruszywa jw. pod jezdnie zasadniczą 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wy-
magania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa określono w dokumentacji projektowej na 0-31,5mm 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 

 
3. SPRZĘT 
 
 Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymaga-
nia ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wyma-
gania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wyma-
gania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
  
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST   D-04.04.00 „Pod-
budowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
5.5. Odcinek próbny 
 Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w SST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z 
ustaleniami SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kru-
szywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-04.03.01 

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE   WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

 

1.0.   WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych na-
wierzchni. 
1.2.  Zakres stosowania SST  
         
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.   
   
 1.3.  Zakres robót objętych SST   
         
          Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną wy-
konane w ramach  remontu odcinków dróg gminnych: Dorsze - Chełchy (138083 N) długości  
0,140 km i Dorsze - Kowale Oleckie długości 0,180 km w m. DORSZE od km 0+000 do km 0+320 
na działce nr 544/1, 543/6 i 541/1 w obrębię Kowale Oleckie  i  obejmują skropienie międzywar-
stwowe emulsją asfaltową. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

      Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami 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-M-00.00.00 ,Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2.0.  MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

     Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 

b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 

- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 

 

2.3. Wymagania dla materiałów 

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5). 

2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia 

Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy l. 

Tablica 1. Orientacyjne  zużycie lepiszczy do skropienia warstwy wiążącej nawierzchni 

Lp Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m2) 
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1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,3 do 0,5 

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej po-
wierzchni i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2.5. Składowanie lepiszczy 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. 

     Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i 
zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. 

Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych 
przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 

     Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. 

     Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej po-
wierzchni cieczy "kożucha" asfaltowego zatykającego później przewody. 

     Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 

 

3.0.  SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

     Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwo-
ścią korzystania z następującego sprzętu: 

- szczotek mechanicznych, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek po-
winna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania 
zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie 
elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządze-
nia odpylające, 
- sprężarek, 
- zbiorników z wodą, 
- szczotek ręcznych. 
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

      Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być 
wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następu-
jących parametrów: 
- temperatury rozkładanego lepiszcza, 
- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
- prędkości poruszania się skrapiarki, 
- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
- dozatora lepiszcza. 
      Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe za-
chowanie stałej temperatury lepiszcza. 

      Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 

      Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej. 

 

4.0.  TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
4. 

 

4.2. Transport lepiszczy 

 

      Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających 
izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed 
dostępem wody. 

      Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach , skrapiarkach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały 
jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, 
dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wy-
kroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do trans-
portu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

 

5.0.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

      Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

      Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu 
przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. 

W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach nie-
zabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy uży-
ciu sprężonego powietrza. 

 

5.3. Skropienie warstw nawierzchni 

      Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 

      Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopie-
ro po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być 
wilgotna. 

      Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia. 

      Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach 
trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 

      Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 

Lp Rodzaj lepiszcza Temperatury (0C) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa Od 20 do 40*) 

 

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 

     Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozosta-
wiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i 
odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 
24 godzin. 
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     Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 

6.0.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania          ogólne" pkt 6 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne   skropienie warstwy w 
celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i  określenia wymaganej ilości lepiszcza w 
zależności od rodzaju i stanu warstwy  przewidzianej do skropienia. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania lepiszczy 

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien kontro-
lować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3. 

         Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Lp Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wła-
ściwości 

Badania według nor-
my 

1 Emulsja asfaltowa kationowa Lepkość EmA-94 

 

Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metod   podanej w opracowaniu 
"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa" [4]. 

 

7.0.  OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"     pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

        - m2 / metr kwadratowy/ oczyszczonej powierzchni, 

m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

 

8.0.  ODBIÓR ROBÓT 

     Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

     Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki po-
zytywne. 

 

9.0.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

     Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni   z ewentual-
nym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, 

ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 

     Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D – 05.03.05a 
NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO. 

WARSTWA ŚCIERALNA 
wg  WT-1  i  WT-2  z  2010 r. 

 
 

1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą robót które zostaną wykonane w ramach remon-
tu odcinków dróg gminnych: Dorsze - Chełchy (138083 N) długości 0,140 km i Dorsze - Kowale 
Oleckie długości 0,180 km w m. DORSZE od km 0+000 do km 0+320 na działce nr 544/1, 543/6 i 
541/1 w obrębię Kowale Oleckie  i obejmują wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4cm z betonu 
asfaltowego AC11S jezdni zasadniczej oraz warstwy wiążącej grubości 5cm na jezdni zasadniczej jw. 
 
 Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 
do KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu asfalto-
wego o wymiarze D podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 AC5S, AC8S, AC11S 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania 
i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami 
pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze 
względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących 
przez określony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczenio-
wych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-
IBDiM [68]. 
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1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 
sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozosta-
je na sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 
mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wap-
nia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 
PMB – polimeroasfalt, 
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; 

producent może jej nie określać), 
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć 

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP – miejsce obsługi podróżnych.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 
 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 
14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymie-
nionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC5S, 
AC8S, 
AC11S 

50/70, 70/100 
Wielorodzajowy 50/70 

 

- 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 
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Rodzaj asfaltu 
Lp. Właściwości 

Metoda 
badania 50/70 70/100 

1 2 3 4 5 
WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 
mm 

PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 [62] 230 230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

 
% 

m/m 

 
PN-EN 12592 [28] 

 
99 

 
99 

1 2 3 4 5 
5 Zmiana masy po starze-

niu (ubytek lub przy-
rost),  
nie więcej niż 

 
% 

m/m 

 
PN-EN 12607-1 

[31] 

 
0,5 

 
0,8 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 46 

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej 
niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 45 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 
% PN-EN 12606-1 

[30] 
2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mięknie-
nia po starzeniu, nie 
więcej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 9 9 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 [29] -8 -10 

 
 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanie-
czyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami 
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny 
system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
2.3. Kruszywo  
 Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 
[44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kru-
szywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 12, 13, 14, 15. 
 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska 
musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silo-
sach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
2.4. Środek adhezyjny 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwa-
rantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mine-
ralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla kon-
kretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda 
C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w wa-
runkach określonych przez producenta. 
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
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 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego 
samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych ma-
teriałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczają-
cymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat tech-

nicznych   
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowa-
niach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt mo-
dyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje le-
piszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy 
stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według 
PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany poli-
merem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe 
na gorąco. 
 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników 
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możli-
wością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– lekka rozsypywarka kruszywa, 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów  
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 Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzo-
nych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

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

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i za-
nieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przysto-
sowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, 
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie 
będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać 
do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy 
emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi 
w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna 
być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizo-
lacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, po-
winna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników uży-
wanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać 
tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt skła-
du mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 6 i 7. 

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przy-
jąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8, 9  i 10. 

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do war-
stwy ścieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65] 

Przesiew,   [% 
(m/m)] Właściwość 
AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do 
16 100 - 

11,2 90 100 
8 70 90 

5,6   
2 30 55 

0,125 8 20 
0,063 5 12,0 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) Bmin5,6  
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Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu 
KR1 ÷ KR2 [65] 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszcza-
nia wg PN-

EN  
13108-20 

[48] 

 
Metoda i warunki 

badania 

 
AC11S 

Zawartość wol-
nych przestrze-
ni 

C.1.2,ubija
nie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 
[33],  
p. 4 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Wolne prze-
strzenie wypeł-
nione lepisz-
czem 

C.1.2,ubija
nie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 
[33],  
p. 5 

VFBmin75 

VFBmin93 

Zawartość wol-
nych przestrze-
ni w mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubija
nie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 
[33],  
p. 5 

VMA-
min14 

Odporność na 
działanie wody 
a) 

C.1.1,ubija
nie, 2×35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 
[35], przechowy-
wanie w 40°C z 
jednym cyklem 

zamrażania,  
badanie w 25°C 

ITSR90 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszan-
ki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników 
oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub 
pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z 
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.  

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mie-
szanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura 
mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej temperatury mieszan-
ki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki 
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mie-
szanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 11. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
[°C] 

Asfalt 50/70 

Asfalt 70/100 

Wielorodzajowy-35/50 
Wielorodzajowy-50/70 

od 140 do 180 

od 140 do 180 

od 155 do 195 

od 140 do 180 
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 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić rów-
nomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę 
ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 

Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej 
nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 12. 
 
Tablica 12. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe 

(pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą)  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 
podłoża pod warstwę 
ścieralną [mm] 

Z, L, D Pasy ruchu 9 

 Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ogranicza-
jących powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ 
wody. 
 Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. 
 Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać 
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w 
betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwo-
ściach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzch-
nia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami dro-
gowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm 
lub aprobat technicznych. 

5.5. Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowa-
dzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności wła-
ściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie 
z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mie-
szankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszan-
ki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silo-
sie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z 
metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka prób-
nego. 

5.6. Odcinek próbny 



Remont dróg gminnych w m. Dorsze 

 

PRO-KOM Olecko, kwiecień 2017r 60 

 Z uwagi   na mały zakres – nie dotyczy. 

5.7. Połączenie międzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia 
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między war-
stwami. 
 Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe 
lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli 

mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do 
skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skra-
piarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostęp-
nych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. 
W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy 
wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed ukła-
daniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z 
zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tabli-
cy 13. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie do-
puszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym tempera-
turę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw asfal-
towych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
 przed przystąpieniem do 

robót 
w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 
cm 

0 +5 

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14. 

Tablica 14. Właściwości warstwy AC  

 
Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik zagęsz-
czenia  
[%] 

Zawartość wol-
nych przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)] 

AC11S,   KR1-
KR2 

3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 1,5 ÷ 4,0 
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 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w 
układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miej-
scach (w osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. 
Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wi-
bracji, oscylacji lub walce ogumione.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego sto-

sowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, cer-
tyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre-
ślone przez Inspektora Nadzoru. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektora Nadzoru). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składni-
ków, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfalto-
we, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną sta-
rannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia 
uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier mo-
że zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier 
może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-

EN 12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
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– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość mate-
riałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają 
wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i 
wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, 
jednak nie będzie przy nich obecny. 
 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy poda-
no w tablicy 15. 

Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 
1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; 
w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie 
dróg w terenie zabudowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych do-
datkowych. 
 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu od-
cinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do 
badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien 
być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitrażowe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
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 Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). 
Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowa-
nego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbie-
gać od projektu o wartości podane w tablicy 16. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy 
z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać 
odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. 
Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, 
[%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa 

niż 6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawężnikami, powierzch-

nia większa niż 1000 m2 lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

 
 
 

≤ 10 

2.  –  mały odcinek budowy lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z 

opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym eta-
pie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do 
łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy 
to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

 Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości 
dopuszczalne kreślone w tablicy 14. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głów-
nych łuków poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 

 Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz pla-
ców i parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody rów-
noważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż 
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co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), 
które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość mię-
dzy łatą a mierzoną powierzchnią. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ście-
ralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według 
procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 
 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale-
ży stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i 
klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie 
ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu do-
tyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy 
ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w ta-
blicy 18. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

Tablica 18. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane 
przed upływem okresu gwarancyjnego  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Wartości odchyleń 
równości poprzecznej 

[mm] 

Z, L, D Pasy ruchu ≤ 9 

 
6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe 

 Nie okresla się. 
 
6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szeroko-
ści projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawę-
dziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy 
czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych od-
chyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 
projektowej o ± 5 cm. 
 Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wyko-
nane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w 
jednym poziomie. 
 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu as-
faltowego (AC). 
 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami In-
żyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki po-
zytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoża, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-06.01.01 

UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW PRZEZ 
HUMUSOWANIE I PREFABRYKATAMI 

 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
 Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem umocnienia skarp przez humusowanie, z obsianiem nasionami traw. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą prowadzenia robót które zostaną wykonane w 
ramach remontu odcinków dróg gminnych: Dorsze - Chełchy (138083 N) długości 0,140 km i Dor-
sze - Kowale Oleckie długości 0,180 km w m. DORSZE od km 0+000 do km 0+320 na działce nr 
544/1, 543/6 i 541/1 w obrębię Kowale Oleckie  obejmujących wykonywanie następujących umocnień 

 umocnienia skarp nasypów przez humusowanie i obsianie nasionami traw 

 umocnienie ściekiem prefabrykowanym betonowym pobocza na odcinku spadku po-
dłużnego >7,0% 

 
Określenia podstawowe 
 
1.4.1 Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemia roślinną w celu zapewnienia dobrego 

wzrostu trawy i jej przyjęcia się. 
1.4.2 Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na bu-

dowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku. 
 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i defini-
cjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wymagania ogólne dotyczące Robót podano w ST D-00.00.00. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
 
 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00. 
 
Materiały do wykonania umocnienia skarp 
 
 Materiałami do wykonania umocnienia skarp według zasad n/n ST są następujące materiały, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru: 
2.2.1 Humus 
 Humus powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 do 20 % składników organicznych. 
Humus powinien być pozbawiony kamieni większych od 5 cm i wolny od zanieczyszczeń obcych. 
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 Do humusowania skarp należy użyć ziemię roślinną zdjętą z pasa robót ziemnych i składowa-
ną zgodnie z SST 01.02.02. 
2.2.4 Trawa 
 Wybór gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych, a więc do rodzaju gleby 
i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego specjalne mieszanki traw, mające gęste i drob-
ne korzonki. 
 Do obsiania skarp należy użyć nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakości, 
spełniającej wymagania PN-78/R-65023. 
 
2.12. Elementy prefabrykowane 
 Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 
  
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu ścieków wzdłuż jezdni objętymi niniejszą SST są: 
− brukowiec, 
− kruszywo, 
− cement, 
− zaprawa cementowa, 
 
2.9. Kruszywo 
 Żwir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111:1996 [2]. 
 Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 [3]. 
2.10. Cement 

Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. 
Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. 

 Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
 
2.11. Zaprawa cementowa 
 Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy cementowe zgodne 
z wymaganiami PN-B-14501:1990 [6]. 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
− wibratorów samobieżnych, 
− płyt ubijających, 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie. 
 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące transportu 
 
 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00.00. 
 
Transport materiałów do wykonania umocnienia skarp 
 
4.2.1 Transport humusu 
 Transport humusu może być wykonywany dowolnymi środkami transportu, wybranymi przez 
Wykonawcę. 
4.2.3 Transport trawy 
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 Środki transportowe powinny być czyste i zabezpieczające nasiona przed zamoknięciem oraz 
obniżeniem ich wartości siewnej. 

4.2.5. Transport kruszywa 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami                 i nadmiernym zawilgoce-
niem. 

4.2.6. Transport cementu 

 Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12]. 

4.2.7. Transport elementów prefabrykowanych 

 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. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
 Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST 00.00.00. 
 Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji i harmonogram 
Robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykony-
waniem umocnienia skarp przez humusowanie, obsianie, darniowanie. 
 
Wykonanie umocnienia skarp 
 
5.2.1 Humusowanie 
 Przed przystąpieniem do humusowania skarp, ich powierzchnie powinny odpowiadać wyma-
ganiom określonym w dokumentacji projektowej i SST 02.01.01 oraz ST 02.03.01. 
 Grubość przykrycia ziemią roślinną zgodnie z dokumentacja projektowa wynosi 10 cm. Dla 
lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca się w powierzchni skarpy naciąć 
niewielkie rowki poziomo lub pod kątem 30-45 st. w odstępach co 0,5-1,0 m i głębokości 15-20 cm. 
 Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne i przedłu-
żyć poza górna krawędź skarpy oraz podnóże skarpy nasypu na długość 15-25 cm. 
5.2.2 Obsianie trawą 
 Obsianie powierzchni skarp trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. 
 Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilości 6 kg/1000 
m2 skarpy, a po rozsianiu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. 
 Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki aby zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy 
po ich zasianiu. W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie skarp. 
 Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót: 
dla grubości warstwy humusu - + 2 cm 
dla ilości wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg 
 
5.7. Układanie elementów prefabrykowanych 
 Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp  i rowów są: 
− płyty ściekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14], 
 Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do 
wskaźnika Is = 1,0. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o sto-
sunku 1:4 i zagęścić do wskaźnika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem 
spadku podłużnego i rzędnych ścieku zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
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 Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2 i 
utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 
 Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. 
Kontrola przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić jakość materiałów używa-
nych do umocnienia skarp w zakresie zgodności z p.2.2 n/n ST. 
Kontrola jakości wykonania umocnienia skarp 
 
 W trakcie wykonywania robót i odbioru należy zbadać: 
prawidłowość humusowania skarp i obsiania trawą.  
 
6.3.1 Badanie jakości humusowania i obsiania trawą 
 Kontrola robót w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu: 
oczyszczenia terenu z zanieczyszczeń, 
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. 
 
 Kontrola polega na sprawdzeniu: 
wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7, 
szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka ± 2 cm, 
odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne ± 1 cm, 
równości górnej powierzchni ścieku - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m - 1 cm, 
dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00. 
 Jednostką obmiaru umocnienia skarp jest 1 m2 (metr kwadratowy) skarp umocnionych, na 
podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie. 
− m (metr) ułożonego ścieku z elementów prefabrykowanych. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00. 
 Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaświadczenia o jakości  (atesty) materiałów, 
wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót wg p.6 n/n ST. 
 
Rodzaje odbiorów 
 
 Odbiór umocnienia skarp obejmuje: 
odbiór końcowy , 
odbiór ostateczny umocnienia skarp (po upływie okresu gwarancyjnego), 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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 Płatność jest ustalona 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia skarp przez humusowanie, obsia-
nie, darniowanie zgodnie z obmiarem i oceną jakościowa materiałów i robót. 
 Zgodnie z dokumentacja projektową, umocnienie skarp przez humusowanie, obsianie, dar-
niowanie obejmuje: 
 Cena wykonania humusowania obejmuje: 
roboty przygotowawcze, 
dostarczenie humusu z hałd z odległości do 1 km, 
wbudowanie humusu wraz z obsianiem trawą, 
konserwację i pielęgnację umocnień  
dostarczenie prefabrykowanych elementów ścieków 
wbudowanie prefabrykatów na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie gr 15cm z mieszanki 
kruszywa 
 
 Cena wykonania 1m2 umocnienia ścieku przez  brukowanie obejmuje: 
roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA 
D-06.02.01 

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 
 
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
 Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem przepustów pod zjadami z rur HDPE karbowanych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą prowadzenia robót które zostaną wykonane w 
ramach remontu odcinków dróg gminnych: Dorsze - Chełchy (138083 N) długości 0,140 km i Dor-
sze - Kowale Oleckie długości 0,180 km w m. DORSZE od km 0+000 do km 0+320 na działce nr 
544/1, 543/6 i 541/1 w obrębię Kowale Oleckie  obejmujących wykonywanie przepustów rurowych z 
rur HDPE  φ 40cm pod zjazdami gospodarczymi 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do prze-
prowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów. 
 
1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z karbowanych HDPE 
średnicy 40cm 
 
1.4.3. Umocnienia wlotów - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca 
nasyp zjazdu wykonana z bruku na zaprawie cementowej z zalaniem szczeliń zaprawą cementową. 
 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z 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-M-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-M-
00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
  Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykowanych rur beto-
nowych, objętych niniejszą SST, są: 
  - rury karbowane HDPE   
 - cement, 
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- woda, 
- kamień polny lub łamany 
- zaprawa cementowa. 
 
 
2.3. Rury 
 
  Dopuszcza się stosowanie rur z HDPE lub innych o sztywności obwodowej 8kN/m posiadających 
aprobatę IBDiM do zastosownia na przepusty drogowe. 
 
2.5. Cement 
 
  Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien spełniać 
wymagania PN-B-19701 [7]. 
  Należy stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy 
32,5 do betonu klasy B-25. 
  Cement należy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08 [14]. 
 
2.6. Woda 
 
  Woda powinna być "odmiany 1" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badań laboratoryj-
nych można stosować wodociągową wodę pitną. 
 
2.10. Zaprawa cementowa 
 
     Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niższej niż M 12 i spełniać wymagania PN-
B-14501 [6]. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania przepustów 
     Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać się możli-
wością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparek, 
- sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
     Transport materiałów do budowy przepustów pod zjazdami podano w SST D-03.01. Ol "Przepusty 
pod koroną drogi". 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
     Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 
 
     Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
- odwodnienia, 
- czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym będzie 

wykonywany przepust, 
- wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu, 
- innych robót podanych w dokumentacji projektowej i SST. 
 
5.3. Wykop 
 
      Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę fundamentową 
powinien być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości wykopu, ukształtowania terenu i ro-
dzaju gruntu. 
      Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić do 
wykonywania przepustu. 
 
5.4. Ława fundamentowa pod przepust 
 
      Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
      Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa może być wykonana: 
-  z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami SST D-04.04.01 
"Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”' 
      Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 
- dla wymiarów w planie ± 5 cm, 
- dla rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm. 
 
 
5.7. Zasypka przepustów 
 
      Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, 
warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotność zasypki w czasie za-
gęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej wg normalnej próby Proctora, metodą I wg 
PN-B-04481 [2] z tolerancją -20%, +10%. 
      Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacją projektową 
i SST. 
 
5.8. Umocnienie wlotów i wylotów 
 
      Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z  SST D-06.01.01 "Umocnienie skarp, 
rowów i ścieków". 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
     Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonywanych robót 
 
     Kontrolę jakości robót należy wykonać zgodnie z SST D-0 .01.01 "Przepusty pod koroną drogi" 
pkt 6, oraz SST. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.I. Ogólne zasady obmiaru robót 
     Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
     Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
     Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
  Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie ław fundamentowych, 
- wykonanie zasypki i zagęszczenie, 
- umocnienie wlotów i wylotów, 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.08.01.01. 

KRAW ĘŻNIKI BETONOWE. 
 
 
1.0.  WSTĘP.  
 
1.1.  Przedmiot SST.  
 
 Przedmiotem n/n szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru krawężników betonowych.  
 
1.2.  Zakres stosowania SST.  
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument   przetargowy   i   kon-
traktowy  przy  zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  
 
1.3.  Zakres robót objętych SST.  
 
 Ustalenia   zawarte   w   n/n   specyfikacji  dotyczą robót  które zostaną wykonane w 
ramach  remontu odcinków dróg gminnych: Dorsze - Chełchy (138083 N) długości 0,140 km i Dor-
sze - Kowale Oleckie długości 0,180 km w m. DORSZE od km 0+000 do km 0+320 na działce nr 
544/1, 543/6 i 541/1 w obrębię Kowale Oleckie  i obejmują ustawienie krawężników betonowych 
15x30cm na ławie betonowej z oporem jako obramowanie jezdni na długości chodnika. 
 
1.4.  Określenia podstawowe.  
 
1.4.1.Krawężniki uliczne - krawężniki składające się z elementów  betonowych lub kamiennych i sta-
nowiące ograniczenie pasa  jezdnego ulicy od pasów chodnikowych.  
 
1.4.2.Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawęż-
nika na grunt.  
 
1.4.3.Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, na którym wykonuje  się ławę lub podsypkę.  
 
1.4.4.Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na  podłożu ziemnym lub ławie.  
 
1.4.5.Pozostałe    określenia   są   zgodne   z   obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami.  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 
 Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 W   trakcie   wykonywania   robót   Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
ruchu drogowego i osób trzecich  w obrębie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń 
ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy.  
 
2.0  MATERIAŁY.  
 
 Materiałami stosowanymi przy budowie krawężników zgodnie z zasadami n/n specyfikacji 
technicznej są:  
2.1.    Krawężniki typu lekkiego o wymiarach  15x30cm spełniające wymagania normy BN-80/6775-
03/04 oraz BN-80/6775-03/01 z betonu klasy B-30.    Powierzchnie elementów powinny być bez rys, 
pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji pro-
jektowej.  
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Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1.  
 
 Tablica 1.  

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

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowa-
tość powierzchni i krawędzi, mm 

2 3 

Szczerby i   ograniczających powierzchnie górne krawę-
dzi i   (ścieralne) mm naroży 

uszkodzenia niedopuszczalne 

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

 
2 
20 
6 

 
2 
40 
10 

 
 Kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej. 
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w normie     BN-80/6775-03/03 
/tablica 2/.  
 Tablica 2.  
      

Dopuszczalna odchyłka , mm 
Rodzaj wymiaru 

Gatunek 1 Gatunek 2 
l +- 8 +- 12 
b , h +- 3 +-  3 

 
 Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-75/B-06250 dla danej klasy 
betonu B30.  
Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 4%.  
− przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8, 
− odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150. 
 Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać wartości podanych w      
  BN-80/6775-03/04:  
      - dla gatunku 1 - 3mm  
      - dla gatunku 2 - 4mm  
 Nośność elementów nie powinna być mniejsza od podanej w normie BN-80/6775-03/03.  
 
2.2. Beton zwykły kl.B15 na ławę spełniający wymagania PN-B-06250-Beton zwykły 
 
2.3.  Cement portlandzki bez dodatków marki 35 odpowiadający wymaganiom normy  
 PN-B-19701-Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena --zgodności 
2.4.    Piasek    naturalny   odpowiadający   wymaganiom   normy  PN-B-06711 Kruszywa mine-
ralne. Piasek do zapraw budowlanych..  
 
3.0.  SPRZĘT.  
  Nie występuje.  
 
4.0.  TRANSPORT.  
 
4.1.  Krawężniki.  
 Krawężniki  można  przewozić  środkami  transportu  po osiągnięciu wytrzymałości minimum 
0,7 średniej wytrzymałości badanej serii próbek.  
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Krawężniki 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.  
 Składować krawężniki należy na otwartej przestrzeni, na podłożu  wyrównanym i odwodnio-
nym z zastosowaniem podkładek i przekładek. 
 Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż : 
 grubość 2,5cm,  
 szerokość 5cm, a długość przekładki powinna być minimum 5cm  większa od elementu. 
Krawężniki należy składować w pozycji wbudowania.  
 
4.2.  Mieszanka betonowa B15.  
 
 Ze  względu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej na ławę krawężnikową może 
on być transportowany samochodami wywrotkami z wytwórni z zapewnieniem utrzymywania wła-
ściwej konsystencji  
 
4.3.  Cement.  
 Cement luzem powinien być transportowany cementowozami i przechowywany w silosach.  
Cement w workach powinien być transportowany samochodami skrzyniowymi i być zabezpieczony 
od działania czynników atmosferycznych.  
 
4.4.  Piasek naturalny.  
 Piasek należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go 
przed zanieczyszczeniem  oraz zmieszaniem z innym materiałem.  
Piasek  należy przechowywać w warunkach zabezpieczających  go  przed zmieszaniem z innym kru-
szywem i zanieczyszczeniami.  
 
5.0.  WYKONANIE ROBÓT.  
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót, sposób 
i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania robót, oraz 
harmonogram robót. Z uwagi na to, że Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo   prowa-
dzonych  robót,  obowiązkiem  jego  jest przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego schematu 
oznakowania robót.  
 
5.1.  Zakres wykonywanych robót.  
 
5.1.1.Wykonanie ławy betonowej z oporem.  
 
 Ławę betonową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w szalunku. 
Beton użyty na ławę powinien być klasy B15. Ława powinna być zagęszczona przez ubicie lub wi-
browanie.  
 
5.1.2.Ustawienie krawężnika.  
 Krawężnik na ławie należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm, po 
zagęszczeniu.  
 Tylna ścianka krawężnika od strony chodnika powinna być obsypana piaskiem ubitym i 
skomprymowanym.  
 Łuki o promieniu powyżej 15m można wykonać z krawężników ulicznych prostych.  
Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1cm.  
 
6.0  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót.  
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 W  czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontro-
lne i dostarczać ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.  
 Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich 
punktach niniejszej specyfikacji.  
 
6.2. Sprawdzenie ław fundamentowych.  
 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szero-
kości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora. 
 
6.2.2.Profil podłużny górnej powierzchni.  
 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą Do-
puszczalne odchylenia mogą wynosić +- 1cm na każde 100m ławy. Sprawdzenie rzędnych niwelety 
należy wykonać za pomocą niwelatora.  
 
6.2.3.Wysokość /grubość/ ławy.  
 
 Wysokość  /grubość/  ławy  oraz  szerokość  górnej powierzchni ławy należy sprawdzić przez 
przyłożenie w dwóch punktach na każdym dojeździe 
    Tolerancja może wynosić:  
   - dla wysokości /grubości/ +-10% wysokości projektowanej 
   - dla szerokości ławy +-20% szerokości projektowanej.  
 
6.2.4.Równość górnej powierzchni ławy.  
 
 Równość górnej powierzchni ławy należy sprawdzać przez  przyłożenie w dwóch punk-
tach na każdym dojeździe ławy cztero metrowej łaty.  
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 12mm.  
 
6.2.5.Odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku.  
 
 Dopuszczalne odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku nie może przekraczać +- 
2cm na 100m wykonanej ławy  
 
6.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników.  
 
6.3.1.Dopuszczalne odchylenie linii krawężnika w planie.  
 
 Dopuszczalne  odchylenie  linii krawężnika w planie od linii projektowanej może wynosić +- 
1cm na każde 100m ustawienia krawężnika.  
 
6.3.2.Dopuszczalne odchylenie niwelety  
 
 Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej 
może wynosić +- 1cm na każde 100m badanego niwelacją ciągu krawężnika.  
 Sprawdzenie rzędnych niwelety należy wykonać za pomocą niwelatora.  
 
6.3.3.Równość górnej powierzchni krawężników.  
 
 Równość górnej powierzchni krawężników należy sprawdzać przez przyłożenie w dwóch 
punktach na każde 100m krawężnika 4-metrowej łaty.  
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Prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 12mm.  
 
6.3.4.Dokładność wypełnienia spoin.  
 
 Dokładność wypełnienia spoin należy badać na każdych 100 metrach ustawionego krawężni-
ka.  
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną   głębokość.  
 
7.0. OBMIAR ROBÓT.  
 
 Obmiaru robót ustawionych krawężników dokonuje się w metrach.  
 Obmiar nie powinien obejmować jakiejkolwiek długości dodatkowo ustawionych krawężni-
ków nie wykazanych w dokumentacji projektowej za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru.  
Nadmierna długość ustawionych krawężników w stosunku do dokumentacji  projektowej wykonana 
bez pisemnego upoważnienia przez Inspektora Nadzoru, nie może stanowić podstawy do roszczeń o 
dodatkową zapłatę.  
 
8.0. 0DBIÓR ROBÓT.  
 
 Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie zaświadczenia o jakości /atesty/ materiałów 
,wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 
 Odbioru  dokonuje Inspektor Nadzoru po ewentualnym przeprowadzeniu uzupełniających 
pomiarów i badań oraz oględzinach.  
 Krawężniki uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową, SST, jeżeli wszyst-
kie wyniki badań i pomiarów przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami  
podanymi w odpowiednich normach i n/n specyfikacji technicznej.  
 W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawko-
wych lub poleci rozebranie i wymianę na nowy odcinek wadliwie wykonanego krawężnika według 
zasad określonych w n/n specyfikacji.  
 Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego  wpływu  na cechy eksplo-
atacyjne krawężnika i ustali zakres  i  wielkość potrąceń od ceny kontraktowej za zaniżoną jakość.  
 Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę na nowy odcinek wadliwie wykonanego kra-
wężnika Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  
 
9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 
 Płatność za 1m należy przyjmować na podstawie obmiaru ,atestu producenta krawężników i 
oceny jakości wykonanych  robót oraz wbudowanych materiałów.  
 
      Cena wykonania robót obejmuje:  
 - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 - oznakowanie robót,  

-  dostarczenie  na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i pomocniczych,  
 - wykonanie szalunku ławy fundamentowej,  
 - dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,  
 - przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej 
 - ustawienie krawężników, 
 - przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie spoin, 
 - zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie, 
 - przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.  
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA 
D-08.02.00 

CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

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

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument   przetargowy   i   kontraktowy  
przy  zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót które zostaną wykonane 
w ramach remontu odcinków dróg gminnych: Dorsze - Chełchy (138083 N) długości 0,140 km i 
Dorsze - Kowale Oleckie długości 0,180 km w m. DORSZE od km 0+000 do km 0+320 na działce nr 
544/1, 543/6 i 541/1 w obrębię Kowale Oleckie  związanych z wykonaniem nawierzchni chodnika z 
brukowej kostki betonowej koloru szarego  gr 6cm na podsypce cementowo-piaskowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami i z 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-M-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-M-
00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania 

 2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekra-
czać 2 mm dla kostek o grubości S 80 mm. 2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm .  

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
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2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy I. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
średnia z sześciu kostek  
 b) najmniejsza pojedynczej kostki  

 
 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg 
PN-B-06250  
pęknięcia próbki 
strata masy, %, nie więcej niż  
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wy-
trzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

Brak 
 
 
5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 
nie więcej niż 

4 

 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej 
niż "32,5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaga-
niom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Woda powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 2.3.4. Dodatki 

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

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i więk-
szą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorga-
niczne. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Ulożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej przewiduje się ręcznie. 

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

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, 
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samocho-
dami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami po-
dłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 "Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy 
niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powin-
na być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kost-
kami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chod-
nika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z two-
rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy pro-
wadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji może być zaraz oddany do użytko-
wania. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

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

Pozostałe wymagania określono w SST D-05.02.23 "Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej". 

6.3. Badania w czasie robót 6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

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

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: - głębokości koryta: 
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- o szerokości do 3 m: ± 1 cm, - o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, - szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych pole-
ga na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwier-
dzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), - sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 6.4. Sprawdzenie cech 
geometrycznych chodnika 

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 
m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Do-
puszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punk-
ty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekra-
czać ± 3 cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest mZ (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betono-
wej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytyw-
ne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

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

D-08.03.01. 
 

OBRZEŻA BETONOWE. 
 
 
1.0.    WSTĘP.  
 
1.1.    Przedmiot SST.  
 
 Przedmiotem n/n szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru obrzeży betonowych. 
 
1.2.    Zakres stosowania SST.  
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument   przetargowy   i   kon-
traktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji robót wymienionych w p.1.1.  
 
1.3.    Zakres robót objętych SST.  
 
 Ustalenia   zawarte   w   n/n   specyfikacji  dotyczą  prowadzenia robót zostaną wykonane 
w ramach remontu odcinków dróg gminnych: Dorsze - Chełchy (138083 N) długości 0,140 km i 
Dorsze - Kowale Oleckie długości 0,180 km w m. DORSZE od km 0+000 do km 0+320 na działce nr 
544/1, 543/6 i 541/1 w obrębię Kowale Oleckie  i obejmują ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm  
jako obramowanie chodnika . 
 
1.4.    Określenia podstawowe.  
 
1.4.1.Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwu-

stronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  
 
1.4.2.Obramowania chodników - umocnienie ich bocznych krawędzi wykonane z krawężników 

(obrzeży) betonowych, połówek betonowych płyt chodnikowych, kostki, klinkieru lub innych
 materiałów.  

 
1.4.3.Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, na którym wykonuje się ławę lub podsypkę.  
 
1.4.4.Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na  podłożu ziemnym lub ławie.  
 
1.4.5.Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za godność z dokumen-
tacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 W  trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ru-
chu drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania,  urzą-
dzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy.  
 
2.0   MATERIAŁY.   
 
 Materiałami stosowanymi przy ustawieniu obrzeży betonowych zgodnie z zasadami n/n spe-
cyfikacji technicznej są:  
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2.1. Obrzeża betonowe, spełniające wymagania normy BN-80/6775-04/04 oraz  
BN-80/6775-03.01 z betonu klasy B30 . 
 Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i  ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawędzie elementów powin-
ny być równe i proste.  
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementów nie powinny przekraczać war-
tości podanych w tablicy 1.  
 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w 
mm 

2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

ograniczających   pozostałe po-
wierzchnie: 

  

liczba, max 2 2 

długość, mm, max 20 40 

krawędzi i naroży 

głębokość, mm, max 6 10 

     
 Kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej.  
 Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-
03.04. Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 4%.  
Odporność na działanie mrozu powinna być nie mniejsza niż F150  
 
2.2.  Piasek naturalny odpowiadający wymaganiom normy   PN-B-11113.  
 
3.0.  SPRZĘT.  
 
   Nie występuje.  
 
4.0   TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  
 
Jak w SST D08.02.01 
 
5.0.  WYKONANIE ROBÓT.   
 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i har-
monogram robót, uwzględniające  warunki w jakich wykonywane będą roboty przy ustawianiu obrze-
ży betonowych.  
 Z uwagi na to, że Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo prowadzonych robót, 
obowiązkiem jego jest przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego schematu  oznakowania 
robót.  
 
5.2. Zakres wykonywanych robót.  
 
5.2.1.Podsypka.  
 
 Podsypkę należy wykonać z warstwy piasku średnio lub gruboziarnistego o grubości 5cm po 
zagęszczeniu.  
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5.2.2.Ustawianie obrzeży.  
 
 Obrzeża ustawia się na podsypce piaskowej grubości 5cm po zagęszczeniu. Obrzeża betonowe 
należy układać z zachowaniem projektowanych podłużnych pochyleń nawierzchni chodnika.  
 Tylna ścianka obrzeży od strony zieleńca lub terenu powinna być obsypana piaskiem ubitym i 
skomprymowanym.  
 Na łukach można ustawiać obrzeża łukowe lub krótkie obrzeża odpowiednio docięte. Łuki o 
promieniu powyżej 15cm można wykonać z obrzeży prostych.  
 Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1cm.  
 
5.2.3.Spoiny.  
 
 Spoiny pomiędzy elementami betonowymi po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem 
na pełną wysokość obrzeża.  
 Do zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek  odpowiadający wymaganiom 
normy PN-B-11113 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.   
 
 W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrol-
ne z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót i dostarczać  ich wyniki 
Inspektorowi Nadzoru. 
6.1. Badania i pomiary w trakcie wykonywania  i odbioru robót 
 
6.1.1. Sprawdzenie jakości materiałów 
 
 Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi 
w p. 2n/n specyfikacji.  
 
6.1.2.Sprawdzenie ustawienia obrzeży  
 
6.1.3.Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii   obrzeża w planie. 
  
 Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży w planie od linii projektowanej powinno wynosić +/- 1 
cm na każde 100 m  ustawienia obrzeża. 
 
6.1.4.Dopuszczalne odchylenia niwelety  
 
 Sprawdzenie rzędnych niwelety należy dokonać przy użyciu niwelatora. 
 Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeży od niwelety projektowanej 
może wynosić +/- 1 cm na każde 100 m badanego niwelacją ciągu obrzeży.  
 
6.1.5.Sprawdzenie górnej powierzchni obrzeży  
 
 Równość górnej powierzchni obrzeży należy sprawdzić przez przyłożenie w dwóch punktach 
na każde 100 m obrzeża cztero metrowej łaty.  
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża przyłożoną łatą nie może przekroczyć 12 m.  
 
6.1.6.Sprawdzenie wypełnienia spoin  
 
 Sprawdzenie wypełnienia spoin należy badać na każde 10 m ustawionego obrzeża. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie. 
 
7.0. OBMIAR   ROBOT 
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 Obmiaru ustawionych obrzeży dokonuje się w metrach.  
Obmiar  nie  powinien  obejmować  jakiejkolwiek długości dodatkowo ustawionych obrzeży nie wy-
kazanych w dokumentacji projektowej za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez  Inspektora 
Nadzoru.  
 Nadmierna długość ustawionych obrzeży w stosunku do dokumentacji    projektowej    
wykonana    bez    pisemnego  upoważnienia przez Inspektora Nadzoru, nie może stanowić podstawy 
do roszczeń o dodatkową zapłatę.  
 
8.0   ODBIÓR ROBÓT.  
 
 Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie zaświadczenia o jakości /atesty/ materiałów, 
wyniki pomiarów i badań  z bieżącej kontroli materiałów i robót.  
 Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po ewentualnym przeprowadzeniu uzupełniających po-
miarów i badań oraz  oględzinach.  
 Obrzeża uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie 
wyniki badań i pomiarów  przeprowadzonych  przy odbiorach okazały się zgodne z wymagania-
mi podanymi w odpowiednich normach i n/n specyfikacji technicznej.  
 W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawko-
wych lub poleci rozebranie wymianę na nowy odcinek wadliwie ustawionych obrzeży według zasad 
określonych w n/n specyfikacji .Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obrzeży i ustalić zakres i wielkość potrąceń od ceny kontraktowej za 
obniżoną jakość.  
 Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę na nowy odcinek wadliwie wykonanych 
obrzeży Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  
 
 c) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancyjnego ,   zgodnie z zasadami podanymi w 
Instrukcji DP-T14.  
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 
 Płatność za 1m należy przyjmować na podstawie obmiaru, atestu producenta obrzeży i oceny 
jakości wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów.  
 
     Cena wykonania robót obejmuje:  
 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i pomocniczych,  
- przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej,  
- ustawienie obrzeży,  
- wypełnienie spoin piaskiem,  
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży wraz z jej ubiciem,  
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 



Remont dróg gminnych w m. Dorsze 

 

PRO-KOM Olecko, kwiecień 2017r 88 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA 
08.04.01. 

NAWIERZCHNIE WJAZDÓW DO BRAM Z KOSTKI BRUKOWEJ 
 

 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot sST 

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

 

1.2. Zakres stosowania SST 

      Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument   przetargowy   i   kontrakto-
wy  przy  zlecaniu  i  realizacji robót wymienionych w p.1.1 

       

1.3. Zakres robót objętych SST 

      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót które zostaną wykonane w 
ramach przebudowy  drogi wewnętrznej Gminy Kowale Oleckie w miejscowości DORSZE od km 
0+000 do km 0+320 długości 0,32km związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej grubosci 80mm na  wjazdach do bram przez chodnik na podbudowie gr. 15cm z mieszanki 
50% kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

     0gólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

 

2.2.1. Aprobata techniczna 

 

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

 

      Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków Powierzchnia górna ko-
stek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny prze-
kraczać: 

3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 

      Na zatoce projektuje się kostkę brukową o grubości 80mm 

 

      Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

− na długości ± 3 mm, 

− na szerokości ± 3 mm, 

− na grubości ± 5 mm. 

      Kolory kostki do wyboru przez inwestora w kolorze kontrastującym z kolorem nawierzchni ścieżki 
pieszo rowerowej 

 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

 

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

 

  2.2.5. Nasiąkliwość 

 

       Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy  

PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%. 

 

  2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

 

       Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z   wymaganiami 
PN-B-06250 [2]. 

       Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest  wystarczająca, 
jeżeli: 

próbka nie wykazuje pęknięć, 

strata masy nie przekracza 5% 

obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 
większe niż 20%. 

 

   2.2.7. Ścieralność 

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

 

  2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

  2.3.1. Cement 
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      Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niż-
szej niż "32,5. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement   powinien odpowiadać wy-
maganiom PN-B-19701 [4]. 

 

  2.3.2. Kruszywo 

      Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712  [3].       Uziar-
nienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki   betonowej, przy założo-
nych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

 

  2.3.3. Woda 

      Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek  brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

 

  2.3.4. Dodatki 

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

 
3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

 

      Z uwagi na małe powierzchnie zatok do wykonania przewiduje się wykonanie ręczne.  

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

Wyrównanie podsypki pod kostkę przewiduje się ręcznie łatą sciąganą po wypoziomowanych rurkach 
stalowych. 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 

 

"Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

     Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym sta-
nie. 

     Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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     Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.3. Podbudowa 

Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na wjazdach projektuje się na podbudowie z  miesznki 
kruszywa łamanego 0/31,5mm z zawartością 50% ziarn łamanych i przekruszonych na podsypce ce-
mentowo – piaskowej grubości 5cm. 
Kostkę należy ukladać na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3-5cm 

     Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
podbudowy z kruszywa łamanego. 

 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

     Obramowanie nawierzchni z kostki betonowej stanowią krawężniki i obrzeża betonowe odpowied-
nio: 

15x22cm od strony jezdni. 

Obrzeża betonowe 8x30 od strony posesji jako kontynuacja obramowania chodnika. 

 

5.5. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom  
PN-B- 06712 [3]. 

     Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 
 5cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowol-
nego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru.      Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

     Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożo-
nych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

     Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecz-
nym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać wal-
ca.      Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Na-
wierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ru-
chu. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

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

Pozostałe badania i pomiary tak jak w SST -08.02.00 Chodniki z kostki betonowej 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.I. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2  (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki bruko-
wej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"        pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i  wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki po-
zytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

przygotowanie podłoża, 

ewentualnie wykonanie podbudowy, 

wykonanie podsypki, 

ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

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

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

               Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie podsypki, 

- ułożenie i ubicie kostki, 

- wypełnienie spoin, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

  
 


